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Famílias usam um terço da 
renda para pagar dívidas
Pesquisa revela que número de famílias endividadas nas capitais do país cresceu 6% este ano, chegando a 11,2 milhões. Página 7

Primeira eliminatória ocorre no Teatro Paulo Pontes, sem público e com transmissão pela internet. Evento promovido pela EPC integra o Ano Cultural Sivuca. Página 9

Festival de Música da Paraíba começa hoje

PB registra aumento nas 
mortes causadas por Aids
De acordo com boletim divulgado pelo Ministério 
da Saúde, em dez anos o coeficiente de mortalidade 
no estado cresceu 20%. Página 12

NA PARAÍBA

A covid em números
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CASOS Diante de uma situação de emergência sanitária dessa 
magnitude, a vacina contra a covid-19 surge como uma espécie 
de salvadora da pátria - ou melhor, do planeta.  Página 2

Editorial

Colunas

As chuvas ainda não foram necessárias para apagar os 
rastros de vários anos de estiagens e desolação. Mas, em todos 
os grotões de serra brotam folhas e ramagens.  Página 2
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Em meio a críticas Senado aprova Medida Provisória que libera 
quase R$ 2 bilhões para a Fiocruz comprar a vacina de Oxford. Página 14

Alunos seguem acampados 
em frente à reitoria da UFPB
Estudantes realizam plenária nesta sexta-feira com 
professores e funcionários para definirem os próximos 
passos da manifestação contra novo reitor. Página 8

Com covid Piora o estado de saúde do senador 
José Maranhão e ele é transferido para SP. Página 4
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Prêmios estimulam jogadores 
a se manterem na série C
A expectativa está nas alturas para a partida de 
amanhã entre Botafogo x Treze, afinal um dos dois 
times cairá para a Série D do Brasileiro. Página 16

Futebol feminino Técnico Guilherme Paiva troca 
o Auto Esporte pelo seu maior rival, o Botafogo. Página 15
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MPs recomendam que JP 
suspenda eventos de massa
MPF e MPPB pedem à prefeitura da capital 
que revogue trechos do decreto que autoriza o 
funcionamento de auditórios e teatros. Página 5
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Esportes

Diversidade

Paraíba
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Operação Ordo Ação da Polícia Civil prende 14 pessoas que 
disputavam territórios do tráfico em comunidades de João Pessoa. Página 6
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Se não surgir novidades, tudo levar a crer que o Reino Unido 
foi mesmo o grande vencedor da corrida internacional da vacina 
contra o novo coronavírus. De acordo com informações do Mi-
nistério da Saúde britânico, terá início, já na próxima semana, a 
vacinação seletiva dos súditos da rainha Elizabeth II, começando 
pelos idosos e portadores de comorbidades.

Caso a Coronavac – a vacina produzida pelo laboratório chinês 
Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo - não 
obtenha logo registro e autorização, para uso, da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), os brasileiros caminharão para o 
fim de ano nesta luta sem trégua contra a pandemia de covid-19, 
marcada por avanços e retrocessos.

Não seria exagero dizer que os olhos do mundo estão vol-
tados, neste instante, para o Reino Unido. Se a vacina produzi-
da pelo grupo Pfizer/BioNTech for mesmo eficaz, como atesta 
a Agência Reguladora de Saúde e Produtos Médicos do Reino 
Unido (MHRA, sigla em inglês), os povos dos demais países 
não terão como não sentir inveja dos povos da grande nação 
insular.

A pandemia matou e continua matando milhares de pessoas, 
e provocou e continua provocando enormes prejuízos materiais. 
A economia mundial foi seriamente abalada, e a projeção é que 
2021 será um ano marcado por catástrofes sociais que remetem 
aos tempos de guerras mundiais ou a crises como a quebra da Bol-
sa de Valores de Nova Iorque, em 1929.

Diante de uma situação de emergência sanitária dessa 
magnitude, a vacina contra a covid-19 surge como uma es-
pécie de salvadora da pátria - ou melhor, do planeta -, e não 
poderia ser diferente. Um antídoto realmente eficaz será cer-
tamente um novo divisor mundial de águas, igual ao que foi, 
em sentido contrário, a própria eclosão da pandemia do novo 
coronavírus. 

Portanto, é grande a responsabilidade do governo brasileiro, 
nessa história. A politização do processo de fabricação de vacina, 
como aconteceu com a Coronavac, penaliza ainda mais a popula-
ção. As pessoas sofrem com a covid-19 e se ressentem por não ter 
ainda uma estimativa segura de quando finalmente vão poder ser 
imunizadas contra tão perigoso inimigo.

E a nossa?
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FCJA, em 40 anos, sigla de excelência

Crônica Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Por razão de espaço, a sigla, talvez, pode 
ter sido inventada por falta de papel, FCJA em 
vez de Fundação Casa de José Américo. Mas, 
ao não faltar espaço, inclui-se a falta de tempo 
como motivo para tamanha brevidade, ou ter 
sido também por pressa; o que ocorre, nos dias 
de hoje, quando nossas ausências, até a de não 
visitar nossos entes mais queridos, justificam-
-se com a costumeira desculpa: falta de tempo. 
E, por isso, tudo se abrevia, até o carinho, abolin-
do-se mensagens numa castiça e poética lingua-
gem, para nos impor a simploriedade da sigla. 

Siglar é coisa antiga, costume que até 
advém do império romano, a memorizar sua 
história. Em Roma e noutras partes do mundo, 
lê-se, ainda hoje, a sigla gra-
vada em pedras e metais: 
SPQR (Senatus Populusque 
Romanus), que é o acrôni-
mo de: “O Senado e o Povo 
Romano”. Essas iniciais 
servem ao gracejo contra 
os romanos, servindo para 
significar Sono Pazzi Questi 
Romani (são loucos estes ro-
manos). Lembro-me de que, 
ainda criança em Pilar, nas 
aulas de catecismo, perguntava a Dona Vicen-
za sobre o que significavam as letras na cabeça 
da cruz: INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum). 
Ela não sabia e, assim, fazia que não ouvia a 
minha pergunta. Somente mais tarde, já meni-
note em Itabaiana, as freiras do Colégio Nossa 
Senhora da Conceição, que em tudo escreviam 
CNSC, despertaram-me a velha curiosidade 
de perguntar sobre a sigla da cruz, acima do 
quadro-negro. E elas me traduziram, do latim, 
tal ironia siglada da colonização romana: “INRI 
quer dizer: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus”. No 
momento, tenho decorado a sigla a do meu tra-
balho: SECULTPB (Secretaria de Estado da Cul-
tura da Paraíba) e outras subsequentes mais 
difíceis, como CPDCHJP.

A mania de siglação é virótica, não respei-

ta nem mesmo nome próprio. Por que abreviar, 
para “Mª”, o já breve e doce nome de Maria? 
Ao assinar um contrato, estranhei que o nome 
do contratado fosse JACA; perguntei-lhe seu 
nome, aí ele esclareceu: Jovino Alves Cabral de 
Alcântara. Mesmo em atos solenes como esse, 
deparamo-nos, nos convênios, até com a mag-
nífica Pontifícia Universidade de Milão ao ser 
chamada por PUM. A abreviação faz e não des-
faz ignorâncias ortográficas: ¬ “Atenciosamen-
te” se escreve com “s” ou com “z”? Respondeu-
-lhe o Chefe da repartição: - Muito longo, agora 
só se usa “att”. Como se observa, além dessas 
inconveniências, as abreviações criam um dia-
leto paralelo ao vernáculo. São consoantes que 

se sucedem sem formar fra-
ses por não possuírem ver-
bo; tampouco palavras, por 
não terem vogais; e, quando 
as têm, redundam cacofo-
nias. Na internet, conversa 
quem sabe siglas como idio-
ma. Até me pergunto como 
um jovem, habituado a esse 
pobre linguajar, escreverá 
uma redação no exame do 
atual vestibular, chamado 

de ENEM. Ou, futuramente, como enfrentará 
algum texto, da sua profissão. Habitua-se a 
agradecer com um obg; beijar com um bj ou 
abraçar com abç, tão curtos que não chegam a 
ser um aperto de mão.

Contudo, nesse mundo siglado, a FCJA, 
pela sua existência e pelo que ela representa, 
cresceu, desde sua criação e durante seus 40 
anos e história, sendo uma sigla de respeito e 
de renomada fama, de um dos fenômenos cul-
turais no Estado da Paraíba. Honra-me ter sido 
seu Presidente, incumbência atualmente bem 
entregue, pelo Governador João Azevêdo, ao 
escritor Fernando Moura e à  sua Vice Rejane 
Ventura. À frente do Museu Casa de José Amé-
rico está Janete Rodriguez, dirigindo essa casa 
e memória desse imortal paraibano. 

Artigo Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br  | Colaboradora

Sonhos de meninos e homens
Os gritos de crianças e adolescen-

tes expressam manifestação de ale-
gria na repetição de experiências e de 
manifestações de júbilo com a nature-
za e suas inexplicáveis formas de res-
significar a vida. As águas turvas do 
riacho engravidado pelas chuvas que 
exorcizam o cinza e a melancolia das 
secas correm entre cangapés e brin-
cadeiras inocentes como a celebrar a 
estranha e enigmática simbiose entre 
o meio e o homem. Ao fundo, abafan-
do os gritos humanos, o coaxar dos 
sapos, de todas as variações, modali-
dades e sonoridades, se alia ao cantar 
de sabiás, rolinhas, galos-de-campina, 
com os berros e urros de vacas e bois 
que pastam as ra-
mas verdes e sucu-
lentas que brotam 
em várzeas e gro-
tões tingindo o chão 
de múltiplas tonali-
dades de verde. 

Para quem nas-
ceu e nasce no Ser-
tão e sempre teve e 
tem a chuva, e sua 
ausência, como marco divisor entre 
a esperança da vida na terra serta-
neja e o receio de inanição e apatia 
na estiagem, as precipitações que re-
configuram a paisagem tem um sabor 
e um clima de sinfonia. Os sons, os 
tons e os brilhos que se desprendem 
de plantas, bichos, homens e matos 
se somam aos semblantes alegres 
de rostos curtidos de sol, de odores 
de feijão verde cozidos em fogões de 
lenha e temperados com pequi, nata 
e coentro, de maxixes e amarelos de 
flores de canafístulas, de bezerros 
escramuçando serelepes nos fins de 
tarde projetando sombras de sóis es-
maecidos em poentes emoldurados 

de torreames, alvíssaras de novas 
chuvas.

E os gritos atravessam o dia. No-
vos meninos e adolescentes se somam 
no alarido de vozes, no desenrolar de 
acrobacias, no inventar de brincadei-
ras e folguedos. Gritos que revolvem 
o tempo e me larga nos terreiros de 
Impueiras quando as primeiras chu-
vas nos transformava em constru-
tora de currais feitos com sobras de 
cercas paternas e varas de farpas 
de matapasto da invernada passada. 
Currais que abrigavam bois de ossos 
de corredor e que davam uma dimen-
são de latifúndio imaginário aos nos-
sos minifúndios de casas de bonecas 

e sonhos.
As chuvas ainda 

não foram necessá-
rias para apagar os 
rastros de vários 
anos de estiagens e 
desolação. Mas, em 
todos os grotões de 
serra, em todas as 
ribeiras e ribancei-
ras, em todos os cór-

regos e riachos brotam folhas e rama-
gens, correm, tímidos ou voluptuosos, 
veios de água que vão alcançando a 
maturidade de riachos e ribeirões a 
cada nova curva, a cada clarão de re-
lâmpago, a cada rajada de chuva que, 
tangida pelo vento, embebe a terra e 
fertiliza a esperança.

E os meninos continuam fazendo 
das águas barrentas do Riacho de Im-
pueiras cenário de brincadeiras que 
outrora acalantaram outros meninos 
que hoje, amadurecidos pelo tempo, 
ainda se encantam e são tocados pe-
los encantos e acalantos da simplici-
dade e da grandiosidade de um insig-
nificante banho de riacho. 

 E os gritos atravessam o dia. 
Novos meninos e adolescentes se 
somam no alarido de vozes, no 

desenrolar de acrobacias, no inventar 
de brincadeiras e folguedos.   

 ... A FCJA, pela sua 
existência e pelo que ela 

representa, cresceu, desde sua 
criação e durante seus 40 anos e 

história, sendo uma sigla de 
respeito e renomada fama...   
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Mapeamento do Fogo no Brasil revela que o cerrado e a Amazônia foram as regiões mais atingidas pelos incêndios

Nos últimos 20 anos 
quase 18% do território 
braisilero foi queimado pelo 
menos uma vez. A média 
anual de área queimada é de 
177.472 Km² mas em 2019 
os números subiram quase 
15%. O cerrado foi o bioma 
mais atingido, seguido da 
amazônia, mata atlântica, 
caatinga, pantanal e pampa, 
sendo 68% do total de área 
queimada formada por ve-
getação nativa. Os dados são 
do Mapeamento do Fogo no 
Brasil 2000-2019 e foram di-
vulgados na manhã de ontem 
em lançamento virtual onde 
participaram representantes 
do MapBiomas, Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) e da Agência Espacial 
Americana (Nasa).  

Localização, frequência 
do fogo, análises por bioma, 
tipo de cobertura, uso do 
solo e outras informações 
relevantes formam um minu-
cioso documento que reúne 

dados de 35 anos de mapas 
anuais de cobertura e uso da 
terra do Brasil. O Projeto de 
Mapeamento Anual da Co-
bertura e Uso do Solo no Bra-
sil (MapBiomas) nasceu em 
2015 com o objetivo de con-
tribuir para o entendimento 
da dinâmica do uso do solo 
no Brasil e em outros países 
tropicais.

Vera Arruda, pesquisa-
dora do Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia (Ipam) 
e do MapBiomas comentou so-
bre os desafios de analisar o 
fogo, considerado um elemento 
“dinâmico e efêmero”, expla-
nando também sobre a impor-
tância do uso de tecnologia de 
ponta para buscar e processar 
os dados. “Nuvem, sombra e 
fumaça podem atrapalhar essa 
análise, por isso a gente precisa 
garantir o máximo de informa-
ções possível”.

Segundo Ane Alencar, 
também pesquisadora do 
Ipam e MapBiomas o prog-
nóstico para esse ano é ainda 
pior. A expectativa, segundo a 
especialista é que os números 

em relação às queimadas em 
2020 sejam ainda maiores. 
A intenção do MapBiomas é, 
já a partir do ano que vem, 
divulgar relatórios mensais 
sobre as queimadas no país.  
“São dados importantes para 
tomada de decisão e elabora-
ção de políticas públicas”. A 
especialista disse ainda que 
66% das queimadas nos últi-
mos 20 anos se deu em áreas 
privadas e assentamentos. 

O representante da 
Nasa, Douglas Morton, se 
disse impressionado com as 
mudanças ocorridas nos bio-
mas brasileiros ao longo das 
duas últimas décadas e disse 
também que os dados apre-
sentados representam um 
grande avanço na capacidade 
de análise. “Os dados 2000-
2019 representam o contexto 
para entender melhor exata-
mente os eventos extremos 
que estamos vendo em 2020”.

Para Luiz Aragão, pes-
quisador do Inpe, o Mapea-
mento do Fogo no Brasil 
presta um serviço crítico à 
comunidade brasileira e in-

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Fogo destruiu, em duas décadas, 
quase 18% do território do país

Editoração: Clóvis RobertoEdição: Clóvis Roberto

Há quem diga que as pre-
tensas candidaturas de Ale-
xandre do Sindicato e de 
Sargento Neto, que defen-
dem alternância no cargo, 
servem mais ao propósito 
de barrar a recondução de 
Ivonete e, por extensão, be-
neficiar a postulação de Eva 
Gouveia, que já teria uma 
quantidade significativa de 
votos ao seu favor.  

Fala-se, nos bastidores 
No PSD de Campina Grande, a 
cada minuto – permitam-me a 
hipérbole! – surge um candida-
to a presidente da Câmara Mu-
nicipal. Eram três vereadores 
do partido pleiteando o cargo: 
Ivonete Ludgério, atual pre-
sidente; Eva Gouveia, a mais 
votada na eleição, e Alexandre 
do Sindicato. Agora são quatro: 
Sargento Neto entrou no pá-
reo.  

O governador João Azevêdo foi 
novamente indagado, em entre-
vista numa emissora de TV de 
João Pessoa, se a aliança en-
tre o Cidadania e o Progressis-
tas será estendida até a eleição 
de 2022. “Espero que perdure. 
Não se faz uma aliança achan-
do que ela vai acabar após a 
eleição”, respondeu.  

“espero que perdure” 

emendas parlamentares: governador deFinirá  

prioridades para apresentar à bancada Federal 

agora são quatro?  

“Na próxima segunda-feira, vou me reunir com o grupo de planejamento para 
definir as obras e prioridades que vamos apresentar ao deputado federal 
Efraim Filho, para que ele possa conduzir isso com a bancada”. Do gover-
nador João Azevêdo (foto), confirmando que vai apresentar sugestões à 
bancada federal da Paraíba para a destinação de emendas parlamenta-
res ao Estado – Efraim Filho é o coordenador da bancada paraibana, que 
tem 12 deputados federais e três senadores. Este ano, senadores e de-

putados poderão apresentar até R$ 16,3 bilhões em emendas individuais 
e de bancada ao Orçamento Geral da União de 2021. Deste total, R$ 9,67 
bilhões serão destinados para as emendas individuais. No geral, cada um 

dos 81 senadores e 513 deputados poderá fazer até 25 sugestões de 
despesas, no valor máximo de R$ 16,3 milhões por parlamentar. 

“Faço questão de estar presente [na reunião com a bancada, em 
Brasília], como fiz em 2018, antes de assumir o governo, e 

em 2019. Agora, farei de novo”, disse o governador.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O cargo de primeiro secretário da Mesa Dire-
tora da ALPB, ocupado pelo deputado Nabor 
Wanderley (Republicanos), ficará vago a par-
tir de janeiro – ele foi eleito prefeito de Patos. 
Assim, já estão em curso, dentro da bancada 
de sustentação do governo, as conversas para 
quem vai ocupar o cargo. Edmilson Soares 
(Avante) é um dos cotados.  

com saída de nabor, alpb 
terá de eleger 1º secretário 

no Final deste mês 

em busca do consenso 

Prefeito eleito de Campina Grande, Bruno 
Cunha Lima (PSD) ainda não confirmou, oficial-
mente, os nomes que farão parte do seu secre-
tariado, embora alguns titulares já tenham sido 
escolhidos: só anunciará a lista completa no final 
deste mês. E já mandou recado para aliados: as 
pastas de Saúde, Educação, Planejamento e As-
sistência Social são “inegociáveis”.   

“É um espaço que precisa ser rodiziado”. De Bruno Fa-
rias (Cidadania), referindo-se ao cargo de presidente da 
Câmara Municipal de João Pessoa, cuja eleição ocorre-
rá em janeiro. Além dele, são candidatos Damásio Fran-
ca (PP), Bosquinho (PV), Dinho e Tanilson Soares, ambos 
do Avante. A ideia é escolher um nome para o primeiro 
biênio e outro para o segundo, consensualmente.    
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Governo altera expedientes 
nos dias 8, 24 e 31 deste mês

As repartições públi-
cas estaduais da Adminis-
tração Direta e Indireta 
do Poder Executivo terão 
ponto facultativo nos dias 
8, 24 e 31 de dezembro. A 
portaria da Secretaria de 
Estado da Administração 
que altera o expediente 
nestas datas foi publicada 
na edição do Diário Oficial 
do Estado (DOE) de on-
tem. O funcionamento dos 
serviços essenciais será 
preservado.

 Para facultar os ex-
pedientes, a Secretaria de 
Estado da Administração 

levou em consideração 
que o dia 8 é feriado reli-
gioso municipal em João 
Pessoa - Dia consagrado à 
Nossa Senhora da Concei-
ção - e em diversos muni-
cípios do Estado, e os dias 
24 e 31 são vésperas dos 
feriados do Natal e Ano 
Novo, respectivamente.

 De acordo com a por-
taria, os veículos oficiais 
devem ser recolhidos às 
suas repartições de ori-
gem ou no Centro Admi-
nistrativo, após o término 
dos expedientes dos dias 
7, 23 e 30 de dezembro, e 

liberados uma hora antes 
do início do expediente 
dos dias 9 e 28 de dezem-
bro e 4 de janeiro de 2021.

Portaria determina 
o recolhimento dos 

veículos oficiais após o 
término dos expedientes 

dos dias 7, 23 e 30 
deste mês.

Processo seletivo

Corpo de Bombeiros começa 
inscrever para o CFO 2021 

O Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba 
abriu, ontem, as inscri-
ções para o concurso do 
Curso de Formação de 
Oficiais Bombeiro Militar 
(CFOBM) 2021. As ins-
crições podem ser feitas 
pelo site da corporação 
(www.bombeiros.pb.gov.
br) e se estendem até as 
9h do dia 18 de dezem-
bro. São 12 vagas destina-
das à ampla concorrência

De acordo com o edi-
tal, a idade máxima será 
de 32 anos (o candidato 
deve completar no ano 
da matrícula do curso) 
para candidatos civis e 
militares oriundos das 
Forças Armadas e de ou-
tras corporações. 

Para candidatos in-
tegrantes do CBMPB, a 
idade máxima será de 40 
anos. Além disso, tam-
bém será exigida a com-

provação de curso de ní-
vel superior completo.

Para efeitos do con-
curso, o candidato a in-
tegrar o CFO do Corpo de 
Bombeiros deve se inscre-
ver para os exames com-
plementares através do 
site, havendo também a 
necessidade do candidato 
estar inscrito no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
2020, não sendo aceito o 
“participante treineiro”.

Mapeamento sobre incêndios nos biomas brasileiros revela que 68% das ocorrências foram em áreas de mata nativa

Foto: Fotos Públicas

ternacional, podendo colocar 
o Brasil em posição de des-
taque, demonstrando a capa-
cidade de trabalhar rumo ao 
desenvolvimento sustentável. 

“Se nós pensarmos em 
termos de manejo do territó-
rio, verificar o foco do fogo na 
hora que ele está acontecendo 
é muito importante para ações 
imediatas no sentido de coibir 
o processo na hora em que ele 
está acontecendo.” Luiz Aragão 

disse ainda que dados de ci-
catrizes - deixados pelo fogo - 
elevam o patamar da pesquisa, 
por permitirem planejamento 
de ações a longo prazo. “Facili-
ta a  coordenação dessas ações, 
o posicionamento dos grupos 
que vão atacar o problema di-
retamente no campo. É uma 
informação estratégica para o 
país, podendo melhorar a ma-
neira com que é gerida a ques-
tão do fogo”. 

Através do QR Code acesse 
os dados disponíveis na 
plataforma MAP Biomas



SES confirmou ontem 746 novos casos e mais 10 mortes causadas da doença; 29 óbitos estão em investigação

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou novos 
746 casos de contaminação 
por covid-19 e 10 óbitos em 
decorrência da doença na 
Paraíba. Com os novos núme-
ros, o estado possui o total de 
119.628 casos confirmados, 
119.628 casos considerados 
recuperados e 3.326 óbitos 
confirmados. Até o momento 
da publicação do boletim diá-
rio, 29 mortes estão em inves-
tigação. Na semana, apenas 
o domingo e a segunda-feira 
confirmaram menos de 500 
casos diários.

Entre os falecimentos 
registrados de 3 de junho a 3 
de dezembro, seis ocorreram 
entre a quarta-feira e a quin-
ta-feira. A faixa etária entre os 
pacientes foi de 44 a 88 anos. 
Um total de 184 cidades já 
confirmaram óbitos por co-
vid-19 na Paraíba. As mortes 
confirmadas ontem ocorre-
ram entre residentes de João 
Pessoa (5), Salgado de São Fé-
lix (2), Guarabira, Cajazeiras e 

Mari. Hipertensão e diabetes 
foram as comorbidades mais 
frequentes.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado 
é de 53%. Fazendo um recorte 
apenas dos leitos de UTI para 
adultos na Região Metropo-
litana de João Pessoa, a taxa 
de ocupação chega a 63%. Em 
Campina Grande estão ocu-
pados 34% dos leitos de UTI 
adulto e no Sertão 68% dos 
leitos de UTI para adultos.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o es-
tado segue em crescimento. 
Da quarta-feira para a quin-
ta-feira, o crescimento foi de 
5% saindo de 48% para 53% 
nas UTI’s. Nos leitos de enfer-
maria o número é de 38%. Na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação 
chega a 63% na UTI e 41% 
nas enfermarias. Em Campina 
Grande estão ocupados 34% 
dos leitos de UTI adulto e 22% 
de enfermarias. Já no Sertão 
a taxa segue em crescimento 
com 68% dos leitos de UTI 

para adultos ocupadas e 57% 
de enfermarias.

As cidades com a maior 
concentração de novos casos 
no boletim de ontem foram: 
João Pessoa com 186 novos 
casos; Sousa teve 41 novos ca-
sos; Campina Grande teve 39 
novos casos; Patos confirmou 
26 casos; Guarabira com 19 
novos casos; Cabedelo, Cuité 
e Pombal tiveram o acréscimo 
de 18 novos casos cada; São 
Bento e Itabaiana fecham a 
lista com 16 e 15 novos casos, 
respectivamente.

Os municípios com con-
centração de casos acima de 
mil são: João Pessoa (37.289), 
Campina Grande (14.502), Pa-
tos (5.739), Guarabira (4.880) 
e Santa Rita (3.801).

Um total de 6.103 parai-
banos foram entrevistados e 
testados pela pesquisa “Conti-
nuar Cuidando - Observatório 
da covid-19”, realizada pelo 
Governo da Paraíba, através 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). A pesquisa que 
mapeia os impactos da pande-
mia na vida das pessoas do es-
tado, esteve em 104 cidades.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Paraíba mantém aumento 
de novos casos de covid-19

UNIÃO  A Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto
João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de dezembro de 2020

Escritora Cida Pedrosa, vencedora do maior prêmio de literatura brasileira, participou do Programa Giro Nordeste

Foto: ReproduçãoGiro Nordeste

Cida Pedrosa: “Preconceito 
não é coisa do passado”

Filha de agricultores 
sem escolaridade, a per-
nambucana Cida Pedrosa 
ganhou o maior prêmio 
da literatura brasileira 
em 2020 com o livro Solo 
para Vialejo, um poema 
épico-lírico, rompendo 
paradigmas e dando vez e 
voz às mulheres escritoras 
nordestinas. Com a obra, a 
autora recebeu o Prêmio 
Jabuti de Livro do Ano na 
categoria geral e também 
de poesia. Em entrevista 
ao Giro Nordeste, Cida fa-
lou sobre o preconceito na 
literatura. 

“O preconceito não é 
coisa do passado. O ma-
chismo é absolutamente 
estrutural como o racismo. 
E isso perpassa toda a so-
ciedade. E na literatura é 
forte. Nós lemos as mulhe-
res pelo olhar de quem? As 
grandes personagens mu-
lheres foram escritas por 
quem?”. Por homens. Essa 
construção da mulher é, 

antes de qualquer coisa, 
política e social. Uma pes-
quisa mostra que apenas 
2% dos grandes persona-
gens foram escritos por 
mulheres. E quando se fala 
em mulheres negras na 
construção desses perso-
nagens, nós só temos 7% 
desses grandes persona-
gens que são negras. Eu 
sou feliz porque sou mu-
lher, sou nordestina e sou 
escritora alternativa”, de-
clarou a autora.

A pernambucana que 
foi eleita vereadora em 
Recife nas eleições mu-
nicipais neste ano, pela 
primeira vez, lembrou de 
grandes mulheres que não 
tiveram espaço na litera-
tura nacional e mundial. 

“A Maria Firmina dos 
Reis escreve o primeiro ro-
mance do Brasil e perde-se 
por 100 anos. Depois des-
cobriu-se o livro dela por 
um pesquisador. Castro 
Alves se apresenta como 
o poeta abolicionista, mas 
muito antes dele uma mu-
lher negra, professora e 

poetisa tinha escrito um 
livro incrível, Úrsula, com 
uma personagem negra”, 
comentou Cida Pedrosa. 
Acho um absurdo termos 
mulheres como Marina 
Colasanti, Conceição Eva-
risto que nem entraram 
na Academia Brasileira de 
Letras. Porque literatura 
é poder, arte é construção 
de poder. Como é que em-
branqueceram Machado 
de Assis, por exemplo”, re-
lembra a autora.

Cida Pedrosa falou 
ainda sobre outras rela-
ções sociais que precisam 
de reflexão. A democrati-
zação da educação foi um 
dos temas. Para a autora, 
“enquanto tiver uma mu-
lher e um homem analfa-
betos no país, ele não será 
um país livre”.

A obra premiada teve 
como ponto de partida 
o resgate do grupo Jazz 
Band União Bodocoense, 
cidade de nascimento da 
autora, que agitou o Ser-
tão do Araripe na década 
de 1940.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.comSenador José Maranhão é 

transferido para São Paulo

Diagnosticado com co-
vid-19 desde o último do-
mingo, o senador José Ma-
ranhão (MDB) apresentou, 
nessa quinta-feira, uma piora 
no seu quadro de saúde e che-
gou a ser internado na UTI 
do Hospital Alberto Urqui-
za Wanderley (Unimed), em 
João Pessoa. De acordo com o 
hospital, ontem o parlamen-
tar apresentou um quadro de 
febre e dispneia (falta de ar).

“Em consequência do 
agravamento do quadro clíni-

co foi transferido para UTI. O 
paciente segue consciente, em 
uso de oxigênio sob máscara. 
Novos exames estão sendo 
realizados”, diz o boletim que 
é assinado pelos médicos Fúl-
vio Soares Petrucci (cardiolo-
gista), Eliáuria Rosa Martins 
(pneumologista) e José Calix-
to Filho (diretor clínico e téc-
nico do hospital).

À noite, durante o fecha-
mento desta edição, o parla-
mentar se preparava para ser 
transferido para o  Hospital 
Sírio Libanês, em São Paulo. 
Maranhão viajaria em uma 
“UTI no Ar” acompanhado 

por uma equipe do próprio 
Sírio Libanês e pela filha, Alice 
Maranhão, que é médica, in-
formou o tesoureiro do MDB 
da Paraíba, Antônio Souza.

O senador, de 87 anos, 
testou positivo para o novo 
coronavírus no final de se-
mana após passar o dia bem 
e apresentar sintomas leves 
(tosse persistente e estado 
febril).

José Maranhão, que tam-
bém já foi governador do Es-
tado, participou recentemen-
te da campanha a prefeito do 
candidato do seu partido, o 
MDB, Nilvan Ferreira.

Thaís Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Pesquisa inédita que 
visa conhecer o cenário epi-
demiológico do coronaví-
rus na Paraíba, a Continuar 
Cuidando já tem metade de 
seu cronograma realizado 
e, em paralelo às coletas, 
trabalha na devolutiva dos 
resultados de exame de RT
-PCR. A investigação é uma 
ação da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), e tem o 
apoio do Observatório de 
Síndromes Respiratórias 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e vai até 25 
de dezembro.

Segundo dados da pes-
quisa, até o momento, 2.185 
participantes já foram con-
tatados. A coordenadora da 
equipe de resposta ao usuá-
rio, Vanessa Cintra, explica 
que esse tempo de retorno 
pode demorar devido à de-
manda de exames e do tem-
po de análise das amostras. 
“Temos o compromisso de 
realizar um procedimento 

de qualidade para não com-
prometer o resultado final 
da pesquisa”, pontua. 

Outro fator que ela 
aponta é a dificuldade que 
os técnicos têm de entrar 
em contato com o usuário. 
A coordenadora afirma que 
alguns telefones se encon-
tram desligados, programa-
dos para não receber cha-
mada ou estavam errados. 
“Reforçamos a importância 
de, na hora da entrevista, 
todos informarem os dados 
corretamente para que a 
devolutiva tenha sucesso”, 
observa.

A profissional da área 
de TI, Géssica Tenório, foi 
uma das primeiras entre-
vistadas da pesquisa e já 
recebeu o resultado do seu 
exame. Sobre sua experiên-
cia, ela conta que participar 
da Continuar Cuidando foi 
de suma importância por 
ela residir com duas pes-
soas do grupo de risco. “Os 

técnicos tiveram todo o 
cuidado na hora da aborda-
gem. Eles explicaram tudo 
com bastante cuidado pra 
que todos na minha casa 
entendessem. Moro com 
meu esposo, meu pai e mi-
nha mãe. O recado que dei-
xo para as pessoas é que re-
cebam a equipe, colaborem 
com a pesquisa, ela é ne-
cessária para se entender 
a situação epidemiológica 
nesse momento”, destaca.

Com a pesquisa, será 
possível conhecer aprofun-
dadamente como a pande-
mia afetou, e está afetando, 
a vida das pessoas, as con-
dições de saúde delas e a 
rotina das famílias. Tendo o 
conhecimento desse cená-
rio, será possível definir o 
futuro do Estado referente 
às atividades educacionais. 
O telefone para dúvidas é 
o (083) 99384-2499 e fun-
ciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 19h.

Continuar Cuidando: pesquisa 
começa entrega dos exames

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

TSE julga processo sobre nova 
eleição em Princesa Isabel

Está na pauta de hoje do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) o processo que deve 
definir se o prefeito eleito de 
Princesa Isabel, Ricardo Pe-
reira (Cidadania), pode mes-
mo tomar posse no dia 1º do 
próximo mês ou se o municí-
pio vai ter outra eleição ainda 
este mês, antes mesmo dos 
procedimentos de diploma-
ção dos eleitos.

Ricardo Pereira foi ree-
leito no último dia 15 com 
6.301 votos (53,60%), mas, 
assim como os prefeitos elei-
tos em Gado Bravo, Evandro 
Araújo (Cidadania), e de Ca-

choeira dos Índios, Allan Sei-
xas (PSB), teve sua eleição 
indeferida na Zona Eleitoral 
na Comarca e no Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE-PB) e 
recorreu ao TSE. Os casos de 
Evandro e de Allan também 
estão no TSE, mas, segundo 
Aline Vilar, secretária Judi-
ciária do TRE paraibano, até 
o final da tarde de ontem ain-
da não tinham data de julga-
mento confirmada. 

Os recursos contra a ree-
leição de Ricardo e as eleições 
de Evandro e Allan são todos 
baseados na Lei Ficha Limpa 
e precisam ser decididos nos 
próximos dias, porque, de-
pendendo dos resultados, po-
dem obrigar a novas eleições.

Caso semelhante
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) começou a 
julgar, ontem, os recursos 
eleitorais que podem ou não 
resultar em novas eleições 
municipais em cidades espa-
lhadas pelo Brasil. Dos qua-
tro julgamentos, o tribunal 
determinou nova eleição em 
Bom Jesus de Goiás, no Cen-
tro-Oeste, ao negar o regis-
tro de candidatura de Adair 
Henriques da Silva (DEM) a 
prefeito. 

Ele foi o candidato mais 
votado no município no pri-
meiro turno das Eleições 
2020, recebendo 50,26% dos 
votos válidos. A decisão foi 
por unanimidade.
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Operação ‘Ordo’
A Polícia Civil prendeu 14 pessoas dentro da Operação ‘Ordo’. 
As prisões aconteceram na comunidade do Timbó, em João 
Pessoa, e suspeitos foram detidos em outros estados.   Página 6
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Documento destaca o aumento do número de municípios com bandeira amarela e laranja no Estado

MPs recomendam à Prefeitura 
de JP proibir eventos em massa
Nilber Lucena 
Especial para A União 

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) e o Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB) reco-
mendaram ontem à Prefeitura 
Municipal de João Pessoa que 
sejam revogados trechos do de-
creto municipal que autorizam 
o funcionamento de auditórios 
e teatros para eventos com até 
400 pessoas, bem como a per-
missão para eventos em locais 
abertos e semiabertos. O prefeito 
Luciano Cartaxo e o secretário de 
Saúde de João Pessoa, Adalberto 
Fulgêncio, têm 24 horas para res-
ponder ao Ministério Público se 
acatam ou não a recomendação. 
Procurado pela reportagem de A 
União, Fulgêncio declarou que 
ainda não tomou conhecimento 
oficial sobre a recomendação e só 
vai se pronunciar a respeito hoje.

Na recomendação conjunta 
do MPF e MPPB, os órgãos apon-
taram o crescimento dos muni-
cípios com bandeira amarela e 
laranja. “Considerando que, na 
última divulgação da classifica-
ção dos municípios por bandei-
ra, realizada em 28/11/2020, 
houve um crescimento de mu-
nicípios em bandeira amarela 
(85%) e laranja (11%), e uma 
redução de quase metade do nú-
mero de municípios em bandei-
ra verde (4%)”. A classificação é 
feita pelo Governo do Estado por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde e faz parte do Plano 
Novo Normal. 

O trecho do decreto muni-
cipal que o Ministério Público 
Federal e o Ministério Público 
Estadual pedem a revogação 
é o artigo 1º caput e parágra-
fo único, do decreto municipal 
publicado em 5 de novembro. 
Neste trecho, o município au-
toriza auditórios e teatros a 
funcionarem para eventos cor-
porativos e artísticos com 50% 
de sua capacidade, limitando a 
quantidade de participantes a 
400 pessoas. De acordo com o 
documento, todas as pessoas de-
vem estar sentadas e a ocupação 
das cadeiras deve acontecer de 
maneira alternada, além do uso 
obrigatório de máscaras pelos 
participantes e outras medidas. 

O parágrafo único do artigo 
1º do Decreto nº 9.608/2020, de 
5 de novembro de 2020, da PMJP, 
ainda destaca que os estabele-
cimentos que comportam um 
número maior de pessoas, ou 
seja, uma capacidade superior a 
400 pessoas, desde que corres-
pondam a 50% da capacidade 
total, poderão solicitar junto à 
Secretaria Municipal de Saúde a 
autorização para os eventos com 
um número maior de pessoas. 

Os MPs consideraram tam-
bém que “o decreto editado pelo 
Município de João Pessoa não 
indica, em nenhum momento, os 
elementos técnicos de projeção 
e análise de riscos que tenham 
orientado a tomada de decisão 
dos gestores sobre a autorização 
de funcionamento de auditórios 
e os teatros para eventos corpo-
rativos e artísticos, bem como de 
eventos em locais abertos ou se-
miabertos”, aponta o documento. 

O documento requisita 
ainda que sejam encaminhadas 
todas as autorizações emitidas 
pela Secretaria  Municipal de 
Saúde para a realização de even-
tos na capital durante o período 
de pandemia da covid-19. 

Combate à covid

Agentes de saúde recebem qualificação
O Governo do Esta-

do reforça as ações para 
o enfrentamento do novo 
coronavírus na Paraíba. 
A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) realizou, entre 
os dias 11 de novembro e 
2 de dezembro, um trei-
namento voltado para os 
Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) sobre estra-
tégias de monitoramento 
e combate à covid-19 no 
estado.

Ao todo, 103 municípios 
paraibanos participaram da 
qualificação, que contou ain-
da com o apoio do Conselho 
de Secretarias Municipais de 
Saúde da Paraíba. Entre os 
temas abordados pelas fa-
cilitadoras, a importância 
do monitoramento de pa-
cientes e a necessidade de 
reconhecer os sintomas do 
novo coronavírus entre os 
usuários das áreas cobertas 
pelos agentes. A capacitação 
da SES é uma das medidas 
estratégicas para fortalecer 
o combate à pandemia na 
Paraíba.  

De acordo com a geren-
te operacional da Atenção 
Básica da SES, Rayanna 
Coelho, o ACS é fundamen-
tal neste processo, pois ele 
tem mais vínculo com a po-
pulação e está inserido na 
comunidade. “Esta proxi-
midade torna possível  uma 
articulação para sensibili-
zar a população a respeito 
dos cuidados, bem como o 
monitoramento mais próxi-
mo e registro dos casos da 
covid-19 e o acompanha-
mento dos pacientes com 
sintomas do vírus”, explica.

Os participantes foram 
orientados a registrar os 
casos em tempo oportuno 
e verificar se os usuários 
atendidos apresentam al-
gum sintoma do agravo, 
como tosse, febre, sinto-
mas gripais ou outras ma-
nifestações. A atenção aos 
pacientes crônicos, que me-
recem ainda mais atenção 
neste momento, também 
foi um tema debatido na 
capacitação.

“É importante que as 
receitas de medicamentos 
contínuos estejam sempre 
em dia, bem como exames 

e consultas de rotina para 
os pacientes crônicos. 
Também podem mobili-
zar a população através 
de grupos de whatsapp, 
carros de som, rádio co-
munitária e associação de 
moradores para que todos 
estejam atentos às medidas 
de prevenção e relatem ao 
ACS em caso de sintomas”, 
reforçou a palestrante do 
Conass, Rosane de Lucca 
Maerschner.

Ainda durante a capaci-
tação foi abordada também 
a importância do registro 
civil, a chamada Certidão de 

Nascimento. “Dados oficiais 
indicam que 1.2% da po-
pulação infantil na Paraíba 
não tem o registro civil. É 
importante que o agente de 
saúde realize a busca ativa 
destes pacientes, oriente os 
pais sobre a necessidade 
do documento, para dimi-
nuir a porcentagem dessa 
população que acaba se 
tornando invisível para a 
mensuração dos dados de 
notificação e planejamen-
tos de saúde pública”, frisou 
Rayanna Coelho, lembrando 
que o primeiro registro é 
gratuito.

O r i e n t a ç õ e s  s o b re 
distanciamento, isolamen-
to social, uso de máscara 
e higiene também foram 
reforçadas durante o trei-
namento, a fim de que a 
informação seja replicada 
pelos ACS de forma educa-
tiva para a população dos 
municípios. É importante 
salientar que ainda não há 
vacina para o vírus e que o 
Estado mantém um plano 
de contenção da doença, 
baseado em medidas pre-
ventivas e incremento dos 
leitos especializados na 
rede hospitalar estadual.

Os participantes foram orientados a registrar os casos em tempo oportuno e verificar se os usuários atendidos apresentam algum sintoma do agravo

Foto: Divulgação

Decreto da Prefeitura de João Pessoa autoriza o funcionamento de auditórios e teatros em eventos com até 400 pessoas e a realização de atividades em locais abertos e semiabertos

Foto: Divulgação
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Investigação foi iniciada em fevereiro após invasão de uma comunidade na capital, que deixou uma pessoa morta 
A Polícia Civil da Pa-

raíba prendeu 14 pessoas, 
entre elas três mulheres, na 
manhã dessa quinta-feira 
(3) durante a “Operação 
Ordo”, que significa “or-
dem” em latim, como refe-
rência ao restabelecimento 
da ordem em comunidades 
que vinham sendo ocupa-
das por organizações crimi-
nosas em João Pessoa.

As prisões acontece-
ram na comunidade do 
Timbó, próximo ao bair-
ro dos Bancários, mas os 
presos agiam também em 

outras áreas, como em co-
munidades localizadas nos 
bairros do Rangel e Jaguari-
be, ambos na capital. Houve 
ainda prisões de suspeitos 
relacionados ao grupo nas 
cidades de Mossoró (RN), 
Catanduvas (PR) e Porto 
Velho (RO).

Em entrevista coletiva 
na Central de Polícia, o de-
legado Carlos Othon, coor-
denador da operação, reve-
lou que havia uma disputa 
por territórios ligados ao 
tráfico de drogas nas comu-
nidades da capital paraiba-

na e tinha ramificação em 
outros estados, onde foram 
cumpridos mandados judi-
ciais. Os crimes cometidos 
pelos suspeitos vinham 
sendo investigados desde 
fevereiro deste ano. “Após 
trabalho investigativo, re-
presentamos pela prisão 
dos envolvidos, que ocorre-
ram hoje”, informou.

Ainda segundo Carlos 
Othon, a investigação teve 
como ponto de partida a 
invasão da Comunidade 
Paulo Afonso, no dia 8 de 
fevereiro deste ano, quan-

do criminosos, fortemente 
armados, inclusive de fuzis, 
efetuaram disparos con-
tra seus rivais. “Retiramos 
esses criminosos de circu-
lação e conseguimos apre-
ender vários objetos, como 
celulares, que eles utiliza-
vam para cometer crimes 
através de aplicativos pela 
internet. Também apreen-
demos grande quantidade 
de dinheiro, que ainda está 
sendo contabilizada, e uma 
arma usada em crime ocor-
rido em março em João Pes-
soa”, ressaltou.

Operação prende suspeitos 
de participar de execuções

Editoração: Ulisses DemetriusEdição: Cardoso Filho

A Polícia Militar da Pa-
raíba inicia uma nova fase 
dos ciclos de capacitação. Na 
quarta-feira (2), o comandan-
te-geral da corporação, coro-
nel Euller Chaves assinou os 
atos de convocação de mais 
de 50 policiais para o Curso de 
Formação de Sargentos (CFS), 
habilitados, através da Porta-
ria nº 0189 em todas as fases 
da seleção interna da corpora-
ção, mas que ficaram fora do 
número de vagas. 

A convocação faz parte do 
compromisso assumido pelo 
Comando Geral da Corporação, 
e do panorama institucional 
que busca otimização, fortale-
cendo ainda mais a PM.

O ato publicado em Bo-

letim Interno está disponibi-
lizado no site institucional na 
aba referente a concurso e às 
seleções internas. “Já tivemos 
a formação e término da pri-
meira turma do CFS, e estamos 
concluindo a segunda turma, 
conforme estava previsto em 
edital. Com esse novo ato con-

vocando os candidatos que 
estavam habilitados, o nosso 
efetivo do quadro combatente 
fica ainda mais qualificado para 
atuação policial e prestação do 
serviço público”, explicou o co-
ronel Araújo, diretor de Gestão 
de Pessoas da PM. Seguindo a 
portaria, os 56 candidatos de-

As Polícias Militar e Civil 
estão realizando diligências 
para identificar e prender o 
trio que invadiu uma perfu-
maria na manhã de ontem 
(3), em João Pessoa. Os ban-
didos teriam fugido em um 
automóvel preto, de marca 
e placas não identificadas.

Funcionários da loja 
disseram que por volta das 
11h, os ladrões invadiram 
a perfumaria, localizada na 
Avenida João Câncio da Sil-
va, bairro de Manaíra. Após 
trancarem os funcionários, 
o trio fugiu.

A Polícia Militar foi 
comunicada do fato e in-
formação dava conta que 
funcionários estavam sendo 

mantidos reféns. No local, os 
policiais fizeram o isolamen-
to, isolaram a área, mas pou-
co tempo depois verificaram 
que apenas os funcionários 
estavam trancados.

Os policiais souberam 
que apenas dois homens 
entraram na loja, fizeram a 
“limpa” e depois fugiram no 
carro, que ficou estacionado 
nas proximidades. O tercei-
ro bandido ficou no carro, 
segundo testemunhas, 
aguardando os parceiros.

O proprietário do esta-
belecimento informou que 
vários produtos foram leva-
dos e até o fim da tarde não 
havia ainda contabilizado o 
prejuízo.

Polícia procura três 
assaltantes de loja

verão se apresentar no Centro 
de Educação em dois grupos, 
nos próximos dias 16 e 17, às 
9h, utilizando máscaras de 
prevenção à covid-19. Eles de-
verão ser inseridos no curso 
logo após o término da turma 
que se forma no próximo dia 9.

O CFS é um curso com 
caráter eminentemente prá-
tico, com disciplinas voltadas 
para habilitar policiais em ati-
vidades especializadas da cor-
poração, como policiamento 
ambiental, cavalaria, ciclopa-
trulha, gestão de grupos, po-
lícia judiciária militar, policia-
mento com cães, entre outros, 
qualificando os profissionais 
para assunção em novas eta-
pas da carreira. 

Os atos convocando os policiais foram assinados pelo coronel Euller Chaves

Policiais militares são convocados 
para Curso de Formação de Sargentos

Os policiais cumpriram os mandados expedidos pela Justiça da Paraíba

Foto: Polícia Civil

Residência universitária era 
usada pelo tráfico de droga

Um quarto da residência 
universitária da Universida-
de Federal da Paraíba estava 
sendo usado para armaze-
namento e distribuição de 
droga, tanto para municípios 
da Paraíba como de outros 
estados. Foi o que revelaram 
os delegados Bruno Rodri-
gues e Fábio Maia, da Polícia 
Federal durante entrevista 
para detalhar a Operação 
“Residence”. Na manhã de 
ontem foram cumpridos 38 
mandados de prisão, 23 de 
busca e aprensão, além de 
ordens judiciais de bloqueio 
de valores depositados em 
contas correntes. 

Os mandados foram ex-
pedidos pela juíza Isa Mônia 
Vanessa de Freitas Paiva Ma-
ciel da Vara de Entorpecentes 
da Comarca de João Pessoa. 
A operação, que contou com 
a participação de aproxima-
damente 200 policiais fede-
rais, nos estados da Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Paraná, Mato Grosso 
do Sul, Rondônia e Roraima, 
além de cerca de 60 policiais 
militares paraibanos, teve por 
finalidade desarticular o nú-
cleo de comando de grupo 
criminoso que atua em pre-
sídios, e fora deles, no terri-
tório nacional.

Na coletiva realizada na 
sede da PF, em João Pessoa, os 
delegados detalharam todo o 
esquema criminoso realizado 
por um dos presos. Um quar-

to na Residência Universitá-
ria da UFPB era usado como 
base de armazenamento e 
distribuição de drogas para 
a Paraíba e estados vizinhos. 
O líder da célula do grupo cri-
minoso utilizava o local para 
ocultar as atividades ilícitas. 
“Ele ocupava relevante função 
na hierarquia da organização 
na Paraíba, possibilitando a 
identificação de toda a es-
trutura criminosa do grupo 
no estado”, disse o delegado 
Bruno Rodrigues. 

A investigação permitiu  
identificar uma grande rede 
para cometer crimes e reve-
lou o plano de expansão de tal 
facção criminosa, mediante a 
realização de disputas violen-
tas com grupo rival por pontos 
de comércio de entorpecen-
tes, objetivando um domínio 
territorial para fins de mo-

nopolizar o tráfico de drogas 
na Paraíba. Bruno Rodrigues 
informou que as investigações 
seguem para identificar outros 
integrantes do PCC na Paraíba 
e um relatório final será en-
viado ao Ministério Público da 
Paraíba.

Crimes investigados
Os investigados respon-

derão pelos crimes de trá-
fico de drogas e associação 
para fins de tráfico de dro-
gas (artigos 33 e 35 da Lei 
nº 11.343/06, cujas penas 
somadas poderão chegar a 
25 anos de reclusão. 

Nome da operação
O nome da operação faz 

alusão ao local que era uti-
lizado como base de arma-
zenamento e distribuição de 
drogas.

Delegados detalharam como ocorria o tráfico a partir da residência universitária

Foto: Evandro Pereira

Ações são realizadas no Estado
A operação foi realizada pela Dele-

gacia de Repressão ao Crime Organizado 
(Draco), coordenada pelo delegado Car-
los Othon e com o apoio da Delegacia de 
Crimes Contra a Pessoa (Homicídios) da 
Capital, sob o comando do delegado Vic-
tor Melo.

Na coletiva, a delegada-geral adjun-
ta, Cassandra Duarte, destacou que ope-
rações desse tipo estão acontecendo em 
todas as regiões do Estado. “No Sertão, 
em Campina Grande até João Pessoa, a 
Polícia Civil vem mostrando resultado de 
excelência com prisões e apreensões que 
são diárias e vem desarticulando grupos 
criminosos em todo o Estado”, frisou.

O delegado Victor Melo disse que a 
operação integrada entre as duas delega-
cias foi importante porque os criminosos 
são suspeitos de homicídios e também 
faziam parte de uma organização crimi-
nosa. 

“Os suspeitos são apontados como 
mandantes e executores de alguns homi-

cídios em João Pessoa e esta é apenas a 
primeira etapa da operação. Vamos con-
tinuar combatendo as facções crimino-
sas. A Polícia Civil vem para dar uma res-
posta a isso porque nas comunidades há 
muitas famílias de bem que estavam sen-
do atormentadas por esses grupos. Essas 
facções se utilizavam da mata existente 
entre Jaguaribe e o Rangel para fazer os 
ataques aos rivais. É preciso nas comuni-
dades ordem e ordem do Estado, não de 
um Estado paralelo”, enfatizou.

O superintendente de Polícia Civil 
em João Pessoa, delegado Luciano Soares 
falou sobre a importância da população 
para o êxito dessas operações. “Tanto a 
integração das delegacias, quanto a co-
laboração da população são importantes 
para que tenhamos êxito. A população 
pode colaborar com a Polícia Civil fazen-
do denúncias através do 197 que iremos 
investigar. Essa parceria é fundamental 
para o trabalho exitoso que a Polícia Civil 
da Paraíba vem realizando”, concluiu.

Na coletiva, os delegados disseram que o grupo agia para dominar o tráfico de droga nas comunidades

Foto: Evandro Pereira

Foto: PMPB
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Consultor financeiro explica que a pandemia e o aumento do desemprego obrigou muita gente a buscar crédito

Dívidas consomem um terço da 
renda das famílias nas capitais

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha
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O número de famílias endi-
vidadas nas capitais brasileiras 
subiu no primeiro semestre de 
2020. Conforme a “Radiografia 
do Endividamento” da Federa-
ção do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do estado de 
São Paulo (Fecomercio-SP), o 
endividamento familiar cresceu 
seis vezes mais do que o número 
de novas famílias, passando de 
10,6 milhões para 11,2 milhões 
de núcleos com algum débito. 
Além disso, a proporção da ren-
da mensal familiar comprometi-
da com dívidas chegou a 30,3% 
em 2020. Ou seja, um terço da 
renda mensal destes grupos nas 
capitais do Brasil é destinado a 
pagar contas.

Segundo a pesquisa, 26,3%, 
das famílias chegaram a junho 
deste ano com contas em atra-
so (23,9% em 2019). O estudo 
mostra que, da média de 11 mi-
lhões de famílias endividadas 
nas capitais do país, 630 mil se 
endividaram no primeiro se-
mestre, isto é 67,4% dos núcle-
os vivendo nestas localidades 
(64,1% em 2019).

O levantamento ainda reve-
lou que enquanto o número de 
famílias subiu 0,8% (pouco mais 
de 126 mil novas) em junho de 
2020, em comparação a junho 
de 2019, o endividamento fami-
liar teve alta de 6% (quase 638 
mil a mais de lares) no mesmo 
período. 

De acordo com o consul-
tor financeiro Flávio Uchôa, a 
pandemia da covid-19 apenas 
piorou a fobia financeira da po-
pulação, já que o desemprego é 
recorde, permitindo uma busca 
maior por novas possibilidades 
de crédito. “Uma pesquisa feita 
há 17 anos, em vários países 
sobre o comportamento das 
pessoas em relação ao seu 
dinheiro, descobriu que elas 
têm fobia financeira devido a 
comportamentos como não ter 
coragem de olhar o extrato do 
cartão, a fatura que chega ou 
medo de olhar o seu saldo no 
banco. As pessoas se endividam 
hoje muito baseado nessa fobia 
financeira, têm medo de resolver 
e vão se endividando”, explicou.

Conforme a pesquisa, as 

famílias com alguma dívida em 
atraso aumentaram 9,9% em 
comparação ao final do primei-
ro semestre de 2019. Também 
foi detectado que o volume de 
lares com contas atrasadas é 11 
vezes maior do que o aumento 
populacional nos seis primeiros 
meses do ano, quando o corona-
vírus no Brasil estava no auge.

Para Flávio Uchoa, o pro-
blema está na dificuldade de se 
relacionar com o dinheiro e o 
consumo, em especial na pan-
demia quando parte da popu-
lação ficou em casa por alguns 
meses, consumindo principal-
mente pelo celular, que permi-
tia a praticidade do delivery, por 
exemplo. Ele destaca que são vá-
rias possibilidades de resolução, 
porém, para cada perfil pessoal 
existe uma solução diferente (ex: 
vender um veículo para quitar 
os débitos).

“Tem gente que ganha R$ 3 
mil e deve R$ 120 mil. Essa pes-
soa se resolver deixar de pagar 
para com cinco anos estar livre 
das restrições, deve entrar no 
processo de educação financeira, 
pois não pode fazer mais dívidas 
e para algumas pessoas isso se-
ria um sacrifício”, detalhou.

Assim, o consultor finan-
ceiro afirma que os problemas 
relacionados ao consumo re-
sultam em compras desneces-
sárias de forma impulsiva. Por 
isso, aconselha as seguintes 
questões: é preciso comprar 
mesmo o produto? A compra 
pode ser adiada? Pode conse-
guir um preço melhor em ou-
tra loja? “O importante não é 
quanto você ganha, mas como 
e quanto você gasta. Um dos 
maiores medos do mundo é 
faltar dinheiro, mas, na Black 
Friday, teve quem comprou sem 
necessidade”, pontuou.

No Nordeste 

PB é um dos 4 estados onde todos os municípios têm site
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

A Paraíba é um dos 
quatro estados nordestinos 
em que todos os municípios 
possuem site. Além disso, 
185 deles tinham perfil 
em alguma rede social em 
2019, isso equivale a 82,9% 
do estado. Os números são 
da Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais (Munic) 
juntamente com a Pesquisa 
de Informações Básicas Es-
taduais (Estadic), ambas do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Os serviços mais co-
muns presentes nos por-
tais municipais foram: a 
distribuição de páginas 

concentram informações 
de licitações em 204 pági-
nas; Diário Oficial, legisla-
ção municipal e dados de 
finanças públicas em 199; 
ouvidoria e serviço de aten-
dimento estão em 174 pági-
nas; concursos públicos em 
167; e espaço para down-
load de documentos em 153 
páginas. Os serviços menos 
frequentes são o de emissão 
de documentos, disponibili-
zado em apenas 11 páginas; 
e matrícula escolar na rede 
pública e agendamento de 
consultas pela rede pública 
de saúde, em duas.

A pesquisa verificou 
que mesmo estando pre-
sente em todos os municí-
pios, alguns sites carecem 

de recursos de acessibili-
dade. Dos 223 sites parai-
banos, apenas 27 possuíam 
tradução do conteúdo em 
Libras, 87 tinham a descri-
ção das imagens e somente 
33 permitiam que o usuário 
de tecnologia assistiva pu-
desse saltar itens repetidos 
na página.

Com relação ao uso das 
redes sociais, a pesquisa 
municipal identificou que 
a plataforma mais utili-
zada era o Facebook, pre-
sente em 182 municípios. 
O instagram era utilizado 
por 113 deles. Já o YouTu-
be, o Whatsapp e o Twitter, 
eram utilizados em 27,12 
e 7 municípios, respectiva-
mente. O Flickr e o Blogs-

pot eram usados em apenas 
duas cidades. Já sobre as 
atividades realizadas por 
esses municípios nas redes 
sociais, a publicação de no-
tícias sobre a prefeitura foi 
a mais comum nos 12 meses 
que antecederam a pesqui-
sa. A atividade era exercida 
em 182 municípios. Divul-
gação de serviços ou cam-
panhas em 169 e respostas 
a comentários e dúvidas em 
136. A frequência média 
de atualização das redes 
acontecia diariamente em 
93 municípios e semanal-
mente em 70 deles.

A pesquisa estadual 
apontou que a Paraíba era 
uma das poucas unidades 
federativas brasileiras que 

oferecia o serviço de agen-
damento de consultas na 
rede pública de saúde atra-
vés da internet. Segundo o 
IBGE, “o estado também 
estava entre os 19 que ti-
nham site adaptado para 
dispositivos móveis ou de-
senhado em versão mobile, 
bem como entre os 14 que 
dispunham de tecnologias 
para emitir boletos de tri-
butos ou outras guias de 
pagamento por meio de 
celular ou smartphone”.

A Munic observou que 
153 municípios paraibanos 
indicaram possuir, em 2019, 
a legislação específica vol-
tada para a Lei de Acesso à 
Informação (LAI). Outros 
dados demonstraram que 

220 das cidades tinham 
portal da transparência e 
48 disponibilizavam o por-
tal de dados abertos.

De acordo com os da-
dos do IBGE referentes à 
publicação de dados gerais 
da administração munici-
pal, 219 prefeituras disse-
ram que divulgavam dados 
ligados a orçamentos; 217 
publicavam dados de recei-
tas; 211 de balanço; 217 de 
despesas; 206 de prestação 
de contas da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal; 216 de 
compras e licitações; e, por 
fim, 200 cidades indicaram 
divulgar os dados indivi-
dualizados das remunera-
ções e subsídios recebidos 
pelos servidores.

Conforme a pesquisa, 
as famílias com alguma 

dívida em atraso 
aumentaram 9,9% 
em comparação ao 
final do primeiro 
semestre de 2019

34,2 mi se endividaram no 1o semestre de 2020
Para a Fecomercio-SP, endivi-

dadas são as famílias que preci-
saram recorrer a algum crédito a 
prazo para compensar pagamentos 
à vista, como empréstimos formais 
e informais e alguns financiamen-
tos. Cerca de 34,2 milhões de bra-
sileiros estão entre os envolvidos 
em dívidas no primeiro semestre 
de 2020.

Natal foi a capital com o maior 
porcentual de famílias endividadas 
em junho deste ano. As capitais do 
Nordeste e Norte se destacaram 
entre as aquelas com a maior parte 
da renda média mensal familiar 
comprometida com dívidas, prin-
cipalmente Manaus, Rio Branco, 
Teresina, Salvador e Macapá. 

A média da dívida mensal 
das famílias durante a pandemia, 
passou de R$ 2.103 em junho de 
2019 para R$ 2.173 atualmente. A 
entidade explica que a alta ocorreu 
devido a demanda mais intensa por 
crédito.

Sobre estes dados, o profissio-
nal alerta para o perigo das com-
pras parceladas que ao final do mês 

geram uma fatura com alto valor. 
Outro fato é a ausência de um or-
çamento doméstico, momento em 
que é decidido quanto será gasto e 
quanto será guardado. “As pessoas 
não fazem orçamento de casa. Elas 
anotam o que vão gastar e dificil-
mente vai sobrar o que guardar. A 
prioridade são os gastos. O certo é 
primeiro decidir quanto vai guardar 
no mês e o resto utilizar. Ainda tem 
gente que divide gasolina, compras 
da semana, pequenos valores e 
quando junta, parte do seu salário 
é só para pagar compras parcela-
das”, comentou. 

Dentre os vários métodos 
existentes, a fórmula 50% - 30% - 
20% serve para essa divisão:50% 
da renda familiar tem que ser 
para necessidades (educação, 
transporte, moradia e alimenta-
ção); 30% desejos ( viagem ou 
celular) e 20% se guarda. “Pode 
ser 60% pra necessidades, 30% 
desejos e guardar 10% no início 
até equilibrar. Se gastar mais de 
60% com necessidades, você está 
tendo um padrão de vida maior do 

que seu poder aquisitivo”, analisa 
o consultor.

Modalidades de crédito
Diferente das regiões Sul e 

Sudeste onde existe mais oferta 
de crédito formal, como bancos e 
instituições financeiras, no Norte e 
no Nordeste é maior a participação 
dos empréstimos informais no mer-
cado. Para o consultor financeiro, 
as linhas de crédito informais são 
mais perigosas devido às maiores 
taxas de juros envolvidas.

Ele acrescenta que os bancos 
digitais ainda entram nesse con-
texto, pois considera que os bancos 
tradicionais vêm perdendo espaço 
para os digitais, cujo serviço, mes-
mo já existente em instituições físi-
cas, ocorre com agilidade e trata-
mento diferenciado em ambientes 
modernos. “O jovem hoje não vai 
mais a um banco tradicional para 
abrir uma conta, vai ao digital. É 
uma revolução no sistema finan-
ceiro nacional onde as pessoas 
recorrem a estas modalidades para 
se endividar”, ressaltou. 

Foto: Evandro Pereira

Endividamento também é causado pelas compras por impulso e pela dificuldade que as pessoas têm de enfrentar o problema para encontrar soluções
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Reunião que irá acontecer hoje vai definir pontos para o Dia Nacional de Mobilização contra Intervenções

Estudantes realizam plenária 
e mantêm ocupação na UFPB

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo
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Alunos da Universida-
de Federal da Paraíba, que 
fazem parte da ocupação 
‘Alph’, localizada na entrada 
da Reitoria da UFPB, reali-
zam hoje, a partir das 16h, 
plenária com participação 
de diversas categorias aca-
dêmicas, como professores, 
servidores e técnicos, para 
definirem próximos passos 
das manifestações. Nessa 
quinta-feira (3), ocorreu 
uma assembleia estudan-
til em que os participantes 
do protesto formaram as 
comissões que estarão res-
ponsáveis pelas atividades 
do Dia Nacional de Mobili-
zação contra Intervenções, 
que será realizada no dia 10 
de dezembro.

Já foram emitidos três 
pedidos de reintegração de 
posse do local, mas os estu-
dantes seguem resistindo. 
“A ocupação e os processos 
de resistências não são nada 
criminosos. São atividades 
de conscientização da po-
pulação a respeito do que 
está acontecendo na UFPB e, 
claro, a respeito, do que nós 
produzimos para a socieda-
de, enquanto universidade.”, 
ressalta o manifestante.

A plenária será realiza-
da pelo Comitê de Mobili-
zação em Defesa da UFPB e 

contará com a participação 
da Associação dos Docentes 
da Universidade Federal da 
Paraíba – Seção João Pes-
soa (AdufPB-JP), do Sindi-
cato dos Trabalhadores em 
Ensino Superior do Estado 
da Paraíba (SINTESPB), 
movimento “A UFPB somos 
nós”, do Coletivo Cordel e 
integrantes da Ocupação 
Alph. “Nessa reunião am-
pliada, queremos construir 
a agenda de lutas contra a 
intervenção e em defesa da 
autonomia e a democracia 
universitária junto a toda a 
comunidade universitária, 
estudantes, professores e 
servidores. Hoje, contare-
mos com todas as catego-
rias, professores, servido-
res; além das pessoas da 
sociedade que queiram 
participar desse momento 
de resistência contra esse 
interventor”, explica o aluno.

Segundo uma das estu-
dantes que participam da 
ocupação ‘Alph’ (em alusão 
ao estudante do curso de 
Filosofia da UFPB que foi 
morto em fevereiro deste 
ano), a intenção é permane-
cer ocupando a Reitoria da 
UFPB. “Nosso apoio jurídico 
conseguiu um agravo para 
que possamos permanecer 
aqui dentro da universidade. 
A indicação é para não nos 
retirarmos, mas iremos ter 
uma planária dos ocupan-

Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

João Pessoa

Alagoa Grande 

Areia 

BAiA DA TRAição

Delicias do chef André Duarte é a 
nova proposta turística da praia da Baía 
da Traição, no Litoral Norte. O município 
é riquíssimo com vários roteiros ambien-
tais é cenários em pontos para os turistas, 
a exemplo de falésias, arrecifes de corais, 
manguezais, praias paradisíacas, rios com 
águas cristalinas, ruínas históricas e a maior 
reserva indígena dos índios potiguaras, 
cujos habitantes preservam e mantêm os 
costumes. Uma das opções preparada para 
os turistas com muito carinho é o Canto 
da Moça, que fica instalado a beira-mar da 
conhecida “prainha”, que vem para oferecer 
aos turistas uma gastronomia de qualidade 
assinada pelo chef.

Navegação

Com o tema “Todos por uma Navegação Segura”, #Navegue Seguro, a Marinha 
do Brasil através da Capitania dos Portos da Paraíba estará deflagrando no próximo 
dia 21 - início do verão - a Operação Verão 2020/2021.O foco é a campanha de cons-
cientização e fiscalização do tráfego aquaviário nas áreas de maior concentração 
de embarcações. A operação se estenderá até o dia 6 de março de 2021 e um dos 
propósitos da Inspeção Naval, é aferir a alcoolemia dos condutores de embarca-
ções. Neste caso, o condutor infrator além de notificado, poderá ter a embarcação 
e a habilitação apreendidas. As embarcações mais comuns no Litoral paraibano 
são de esporte e recreio, a exemplo de lanchas e motos aquáticas-jet ski’s, além 
de catamarãs de turismo. As inspeções navais na Paraíba são realizadas em toda a 
área de Jurisdição da CPPB, inclusive no interior onde existem açudes. Porém, com 
ênfase maior nas áreas com maior tráfego aquaviário, que são as áreas de preserva-
ção ambiental (piscinas naturais de picãozinho, Seixas e Penha e Areia Vermelha).

Fotos: Teresa Duarte

A 55ª edição da tradicional Festa de Iemanjá em João Pessoa, será bem diferente este ano, por 
causa da pandemia do novo coronavíros. O Templo ou o Palácio de Iemanjá não será armado na 
beira- mar, nem haverá a caminhada, que todos os anos se inicia no bairro de Cruz das Armas e segue 
até o Busto de Tamandaré, comandada pelo orixá Pai Gilberto. Para evitar aglomerações, a festa será 
realizada de forma individual, ou seja, com cada terreiro fazendo suas oferendas de maneira singular 
no período das 7h às 22h, sem a armação de nenhum palanque. Nesse dia os orixás e adeptos da 
religião oferecem a Iemanjá perfumes, sabonetes, joias, flores, pentes e espelhos porque ela é uma 
divindade muito vaidosa. Será permitido a todos os terreiros fazerem suas oferendas à Rainha do 
Mar, mas sem a realização da tradicional festa.

A floração dos ipês brancos tem atraído 
turistas ao município de Alagoa Grande, na 
região do Brejo. E tem produtos turísticos 
que estão aproveitando esse momento da 
floração para proporcionar aos visitantes 
um reencontro com a natureza e seus en-
cantos. O Maria da Pá Virada – Bistrô, pro-
duto turístico criado em 2019, propondo 
experiências gastronômicas diferenciadas, 
fazendo um convite à simplicidade dos cos-
tumes, tem na entrada três ipês brancos cuja 
floração chama a atenção dos visitantes. Lá, 
além dos tradicionais espaços para refeições, 
alguns ao ar livre, eles contam com um sim-
pático e aconchegante chalé que comporta 
uma família de até 5 pessoas.

A Trilha do Cume é um dos belos passeios da Comunidade Chã de Jardim, 
localizada às margens da rodovia PB 060, estando situado a 118 km de João 
Pessoa, 45 km de Campina Grande e a 5 km do município de Areia. A trilha que é 
feita na Mata do Pau Ferro, conta com nove roteiros que são preparados de acordo 
com o turista. Pode ser café da manhã/caminhada ecológica de 2 km/banho de 
bica, café da manhã/caminhada ecológica de 5 km/banho de bica/contemplação 
da barragem, cesta de piquenique com produtos regionais/caminhada ecológica 
de 400 metros, cesta de piquenique com produtos regionais/caminhada ecológica 
de 2 km/banho de bica, cesta de piquenique/caminhada ecológica de 5 km/banho 
de bica/contemplação da barragem, trilha ecológica de 5 km/banho de bica/
barragem, ou fazer apenas a trilha ecológica de 2 ou de 1 km.

tes com os demais que fazem 
parte das manifestações, 
para definirmos quais serão 
os próximos passos”, pontua 
Erika Nicácio, 32 anos, estu-
dante de pedagogia. 

Ação nacional
“É muito importante a 

nacionalização dessa luta, 
pois as intervenções não es-

tão acontecendo apenas aqui 
na UFPB. Elas acontecem em 
18 instituições de Ensino 
Superior do país, que estão 
sob intervenção do governo 
Bolsonaro”, destacou um dos 
manifestantes, o estudante 
do curso de História, Ciro 
Kaleb, de 24 anos.

A reunião contou com a 
participação de estudantes 

de outras universidades que 
passaram pela mesma expe-
riência que a UFPB passa ago-
ra. “A assembleia de ontem 
foi justamente um espaço de 
construção com os estudan-
tes de todos os campi da uni-
versidade, pois é importante 
que essa pauta da UFPB seja 
também conhecida por toda a 
comunidade discente. A gen-

te também teve uma rede de 
participação de estudantes 
de outras universidades que 
também estão passando por 
intervenções, ontem tivemos 
a participação dos estudan-
tes dos alunos do Instituto 
Federal de Santa Cantarina 
(IFSC), que também passam 
pela mesma situação da gen-
te”, afirmou o estudante.

Érika Nicácio disse que a intenção é permanecer no local mesmo com os pedidos de reintegração de posse para a retirada dos estudantes do local

Fotos: Evandro Pereira



Dia do Palhaço
Hoje, ‘Funesc Entrevista’ comemora arte da palhaçaria com 
os artistas paraibanos Dadá Venceslau (foto), que encarna o 
palhaço Dadá, e Diocélio Barbosa, o palhaço Xulé. Página 11
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Homenageando o Mestre Sivuca no seu Ano Cultural, terceira edição será transmitida pela Internet em três etapas

Começam hoje eliminatórias do 
Festival de Música da Paraíba

Nesta sexta-feira se inicia 
a fase eliminatória da 3ª edi-
ção do Festival de Música na 
Paraíba. O evento organiza a 
apresentação de 30 composi-
ções inéditas e realizadas por 
artistas paraibanos. Dividi-
da em duas apresentações, a 
eliminatória acontece hoje e 
amanhã, além da finalíssima, 
que será no próximo domingo. 
O público poderá acompanhar 
os três dias de festa, sempre 
a partir das 20h, através das 
transmissões ao vivo pela Rá-
dio Tabajara (FM 105,5 e AM 
1.110), além das redes sociais 
oficiais da emissora e também 
pelo canal oficial da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) no Youtube.

Para as três primeiras co-
locações desta edição, haverá 
uma premiação de R$ 10 mil 
para o primeiro lugar, R$ 5 mil 
para o segundo e R$ 3 mil para 
o terceiro lugar, além do prê-
mio de Melhor Intérprete no 
valor de R$ 2 mil.

O palco do festival será no 
Teatro Paulo Pontes, localizado 
no Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa. Devido 
à pandemia da covid-19, nesta 
edição não haverá a presen-
ça do público no local, além 
de contar com equipe técnica 
reduzida e comparecimento 
apenas desta, dos jurados e dos 
artistas que deverão se apre-
sentar. Como parte da prepa-
ração, os 10 músicos da banda 
base ensaiaram durante o mês 
de novembro para definição 
de arranjos. Houve também 
ensaios também com os intér-
pretes das composições sele-
cionadas (veja as 15 músicas 
que serão apresentadas hoje 
no box ao lado).

O arranjador Sérgio Gallo 
está dirigindo a banda base 
que acompanhará os intérpre-
tes durante a competição. Du-
rante a etapa dos ensaios, de 
acordo com Sérgio, foram defi-
nidos os suportes necessários 
que dependeram do material 
recebido. Serão sete seleciona-

dos em cada noite, totalizando 
14 músicas para a final.

Para o diretor musical do 
evento, as atuais tecnologias 
facilitam o processo de gra-
vação em casa para inscrição 
no festival. “A gente então faz 
uma adaptação para a ban-
da, que tem 10 músicos para 
que alcancemos a tonalidade 
mais adequada. Analisamos o 
trabalho recebido e o adequa-
mos para o arranjo que possa 
enriquecer cada trabalho, in-
dependente do formato que 
recebemos, seja voz e violão, 
ou só à capela, ou ainda algo já 
mais estruturado”.

Jader Finamore, integran-
te da equipe organizadora e 
gerente de Música da Funesc, 
lembra da necessidade de 
adaptação de toda a equipe em 
relação às possibilidades de 
realização da 3ª edição. “Com 
a pandemia e distanciamento 
social, o festival demandou um 
esforço muito maior de toda a 
equipe que precisou caminhar 
de forma mais lenta do que em 
uma situação normal. Até que 
chegamos no formato definido, 
mantendo todas as normas de 
distanciamento e protocolos 
de segurança”, garante.

Além da parte técnica em 
relação ao som e questões de 
ambientação no Teatro Paulo 
Pontes, desta vez há a preocu-
pação da equipe com a parte 
de transmissão ao vivo dos 
shows. Por isso, estão sendo 

realizados testes desde o início 
da semana. Apesar da impos-
sibilidade de público presente 
no local, Jader adianta a van-
tagem de democratização do 
acesso ao evento via Internet. 
“Será possível agora um nú-
mero muito maior de acessos, 
além da interação pelo chat do 
Youtube. Esse formato nos per-
mitiu uma expansão virtual”.

O coordenador compara o 
Festival de Música na Paraíba 
deste ano com os anteriores. 
“Algo perceptível é que o espaço 
está cada vez mais democrático 
no sentido da pluralidade de gê-
neros musicais. É natural tam-
bém perceber que o nível tem 
crescido a cada edição, porque 
os artistas, sabendo que existe 
um festival anual, também po-

dem se organizar e compor de 
forma mais direcionada”, aponta, 
destacando que o público deve 
esperar apresentações “de altís-
simo nível musical”.

Vale frisar que a edição 
do festival é em homenagem 
ao Mestre Sivuca (1930-2006), 
multiinstrumentista, maestro, 
arranjador, compositor e cantor 
paraibano que levou a música 
local a outros patamares e pelo 
mundo. Neste ano, o Governo do 
Estado decretou o Ano Cultural 
ao artista, que completaria 90 
anos no dia 26 de maio. O Fes-
tival de Música da Paraíba reali-

zaria parte de sua programação 
em Itabaiana, município onde o 
homenageado nasceu, mas, de-
vido à crise sanitária, essa etapa 
sofreu tais adaptações.

Na primeira edição, em 
2018, Zabé da Loca (1924-
2017) foi a artista homenage-
ada e, no ano passado, foi a vez 
de Jackson do Pandeiro (1919-
1982) ser reverenciado.

A realização é da Empre-
sa Paraibana de Comunicação 
(EPC), por meio da Rádio Taba-
jara, juntamente com a Secreta-
ria de Estado da Comunicação 
(Secom-PB) e Funesc.

CONFIRA AS MÚSICAS DA 1ª ELIMINATÓRIA (SEXTA-FEIRA, DIA 4):

1 - ‘Amor de Carnaval’ (João de Arimatea Farias de Melo)
2 - ‘Saudade de Campina’ (Jamila Leal dos Santos Marques)
3 - ‘O Meu Nordeste’ (Raabe Catarine Almeida Magalhães)
4 - ‘Sertanejo Sedento’ (Januário de Assis Nascimento)
5 - ‘Resistência’ (Wilson Paulo Magalhães)
6 - ‘Seja’ (Wisterlandio Galvão Silva)
7 - ‘Mulherio’ (Nara Limeira Ferreira dos Santos)
8 - ‘Fragmentos’ (Elon da Silva Barbosa Damaceno)
9 - ‘Canção Selvagem’ (Carlos Roberto da Silva)
10 - ‘Fela’ (Daniel Almeida Pina)
11 - ‘Marte Aqui’ (Alcides Prazeres Filho e Alexandre Eduardo de Araujo)
12 - ‘Desenredo’ (Antonio Luiz Drummond Miranda)
13 - ‘A Cor de Sivuca’ (Wil Wandreus Wilson da Silva Correia)
14 - ‘Canção da Inspiração’ (Chrystopher Mauricio Dias da Silva)
15 - ‘Revoada dos Peixes’ (Samir Borges Cesaretti)

“O festival é uma grande mostra da música paraibana”
De acordo com o orga-

nizador Jader Finamore, a 
Paraíba possui um caminho 
sólido artisticamente em todas 
as linguagens. “Historicamente 
o Estado já desenvolve muita 
arte”, contextualiza. “Acredito 
que, com toda tecnologia e 
democratização dos meios de 
comunicação pela Internet, aca-
bam aparecendo mais artistas. 
A cena está pulsante e tende 
a crescer muito mais de forma 
exponencial, porque agora te-
mos acesso a muito mais coisas, 
além de ter um caminho muito 
direto com o público”.

Sérgio Gallo vê a intensa 
gama de artistas paraibanos 
produzindo e lançando mate-
riais de qualidade, e analisa a 
tecnologia como uma impor-
tante parceira nesse processo, 
a exemplo da possibilidade 
de gravar, produzir o material 

e divulgá-lo da própria casa. 
“Cada um virou a sua própria 
empresa. O que falta é alcan-
çar a mídia. Temos artistas 
muito bons e o festival ajuda a 
alcançar essa visibilidade”.

O diretor musical do Festival 
de Música da Paraíba, que conta 
no currículo com participação 
em diversos eventos competi-
tivos, percebe o artista parai-
bano com uma linha diferente 
não apenas em relação a estilo 
musical, mas de identidade que 
vai além de estereótipos. “O que 
falta é apoio para essa música 
conhecer o Brasil”.

O festival é então, para o 
arranjador, algo que estimula o 
movimento artístico na Paraíba. 
“Faz com que você acredite na 
cultura. O festival é uma gran-
de mostra da música paraibana 
e, em formato de live, vai ficar 
o registro para o mundo poder 

ver o que está sendo feito por 
aqui. É um incentivo para todos, 
desde a equipe técnica, aos 
artistas e ao público”.

Os valores dos prêmios 
para os três primeiros colo-
cados na competição são um 
impulso para incentivar os 

compositores e compositoras 
do Estado a se inscreverem, 
mas essa não é a principal 
vitória que o evento propõe. 
Jader Finamore comenta que 
o carro-chefe dessa via é a 
aproximação entre artistas e 
o conhecimento de trabalho 

entre eles. “Acho que a visibi-
lidade, para além do prêmio 
financeiro, é o maior prêmio 
que ele dá. Acredito que esse 
deve ser o grande movimento, 
que é o encontro entre artistas, 
que movimenta mais a cultura, 
a arte e a economia”.

Fotos: Divulgação

Gerente de Música da Funesc Jader Finamore (E) é integrante da organização do evento; já o arranjador Sérgio Gallo (D) é o diretor musical

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara

Foto: Thercles Silva/Funesc

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Ensaios no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa, que será o palco dos dois dias de eliminatórias e da grande finalíssima do evento, no próximo domingo
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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO ‘50 ANOs DO MOvIMENTO ARMORIAL: MúsICA E INTERFACEs ARTísTICAs’ 

n sEXTA-FEIRA (DIA 4)
9h30 – Abertura
9h50 – Apresentação artística: Asa Branca do Ceará
10h – Palestra de abertura “Movimento Armorial: 50 anos”, com Carlos Newton Junior
10h45 – Exibição do documentário ‘Armorialma’, com a presença da diretora Sandra Ribeiro
11h15 – Apresentação artística: Quinteto da Paraíba
14h – Mesa 1: “Música Armorial: raízes e frutos”
15h25 – Exibição de vídeo: ‘A OSRN apresenta Cantilena’, composição de Clóvis Pereira
15h30 – Mesa 2: “Novos Caminhos para a Música Armorial”
17h – Apresentação artística: Grupo Poética Evocare
17h30 – Roda de Conversa: “Expressões Artístico-Culturais e Religiosas no Armorial”
19h15 – Apresentação musical: lançamento do Grupo Coletivo Amor Armorial
19h30 – Apresentação musical: Alexandre Rodrigues e o Pife Urbano

n sÁBADO (DIA 5)
9h30 – Exibição do documentário ‘A Música Armorial: do Experimental à Fase Arraial’, com a presença da diretora 
Ana Paula Campos
10h – Palestra: “Zoca, Pestana e Janjão: compositores e o ‘popular’ no Brasil”, com Carlos Sandroni
10h45 – Apresentação musical: Madureira Armorial
11h45 – Exibição de vídeo: ‘Mostra musical do compositor Antúlio Madureira’
14h – Mesa 3: “Faces da Rabeca: 50 anos da construção de uma sonoridade brasileira”
15h30 – Mesa 4: “A música de concerto no Movimento Armorial”
17h – Exibição de vídeo: Trechos da ópera ‘Dulcineia e Trancoso’, do compositor Eli- Eri Moura
17h15 – Apresentação musical: Quinteto Aralume
18h – Apresentação musical: Rosa Armorial
18h45 –Exibição de vídeo: ‘Grupo Anima’
19h – Apresentação musical: O Terreiro em Sala de Concerto - A Rabeca e sua performance

n DOMINGO (DIA 6)
9h30 – Exibição de vídeo: ‘Cordelista Varneci Nascimento’
10h – Exibição de vídeo: ‘Recital  de violão’, com Erik Pronk
10h30 – Exibição de vídeo: ‘A Ópera do Mambembe Encantado’, de Eli-Eri Moura e Tarcísio Pereira
14h – Mesa 5: “Timbres armoriais: entre a ancestralidade e a modernização”
15h30 – Palestra: “Uma outra história cultural”, com Antonio Nóbrega
16h30 – Roda de Conversa: “Da Revoada a Zabumba Lanceada: uma roda de conversa sobre a trajetória musical do 
Quinteto Armorial”
18h – Homenagem aos músicos fundadores do Movimento Armorial
18h20 – Exibição de documentário ‘Quinteto Armorial: Timbre, Heráldica e Música’, com a presença do diretor Fran-
cisco Andrade
19h – Apresentação musical: Duo Ana Oliveira e Sergio Ferraz
20h – Apresentação musical: Sagrama

Com enfoque na música, evento gratuito começa hoje para fazer um intercâmbio da produção científica e artística do gênero

UFPB realiza simpósio sobre os 
50 anos do Movimento Armorial

O Movimento Armorial 
foi uma iniciativa artísti-
ca cujo objetivo seria criar 
uma arte erudita a partir 
de elementos da cultura 
popular do Nordeste brasi-
leiro. Em 1970, o seu criado 
e principal representante 
foi o escritor e dramaturgo 
paraibano Ariano Suassuna 
(1927-2014).

A partir de hoje até o 
próximo domingo, a Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) irá realizar o Sim-
pósio Nacional ‘50 Anos do 
Movimento Armorial: Mú-
sica e Interfaces Artísticas’. 
O evento será no formato 
remoto, por meio do canal 
oficial no Youtube do De-
partamento de Música (De-
mus) da Universidade.

As inscrições devem 
ser realizadas por meio do 
Sistema Integrado de Ges-
tão de Atividades Acadê-
micas (Sigaa) da UFPB, até 
esta sexta-feira. Ao todo são 
500 vagas.

“Não é obrigatório se 
inscrever, mas seria bom 
para receber o certificado. 
Foi realizado um tutorial 
para os interessados”, conta 
Ariana Perazzo, organiza-
dora e professora do Depar-
tamento de Música da fede-
ral paraibana.

O encontro tem como 
objetivo promover a divul-
gação e intercâmbio da pro-
dução científica e artística 
do Movimento Armorial, 
com enfoque na música.

A programação consis-
tirá de palestras, mesas-re-
dondas, rodas de conversa, 
exibição de documentários 
e apresentações artísticas. 
Além disso, contará com a 
participação de convida-
dos de reconhecimento na-

cional e internacional que 
atuam em vários espaços 
científicos, educacionais e 
artísticos.

Abertura
O simpósio começa às 

9h30, com a apresentação 
artística do cordelista Asa 
Branca do Ceará. Em segui-
da haverá a palestra sobre 
o cinquentenário com o 
poeta, ficcionista, ensaísta 
e professor pernambucano 
Carlos Newton Junior, con-
siderado um dos grandes 
conhecedores da obra de 
Ariano Suassuna.

Às 10h45 haverá a exi-
bição do curta-metragem 

Armorialma, com a pre-
sença da diretora do docu-
mentário, Sandra Ribeiro. 
A manhã se encerra com 
apresentação do Quinteto 
da Paraíba.

O evento é retomado 
a partir das 14h com as 
mesas-redondas: “Música 
Armorial: raízes e frutos” 
e “Novos caminhos para a 
Música Armorial”. Outro 
destaque é a roda de con-
versa sobre  “Expressões 
Artístico-Culturais e Reli-
giosas no Armorial”.

Na parte musical, have-
rá o lançamento do Grupo 
Coletivo Amor Armorial e 
apresentação do pernam-

bucano Alexandre Rodri-
gues e o Pife Urbano, além 
de um vídeo gravado da 
Orquestra Sinfônica do Rio 
Grande do Norte (OSRN) to-
cando ‘Cantinela’.

Com objetivo de criar uma arte erudita a partir 
de elementos da cultura popular do Nordeste, 
iniciativa foi idealizada por Ariano Suassuna

Foto: Tasso Marcelo/Estadão Conteúdo

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Simpósio Nacional

A última edição deste 
ano do projeto ‘Quinteto 
Convida em Casa’ terá a 
participação do embaixa-
dor do frevo no Brasil. O 
pernambucano de Igarassu 
Inaldo Cavalcante de Albu-
querque, mais conhecido 
como Maestro Spok, irá 
tocar composições como ‘É 
de Fazer Chorar’, ‘Moraes 
é Frevo’, ‘Frevo Sanfonado’, 
‘Folião Ausente’ e ‘Último 
Dia’. A transmissão será 
realizada na sexta-feira, a 
partir das 18h, através do 
canal do Sindicato dos Pro-
fessores da UFPB (Adufpb) 
no Youtube.

Esta será a sexta 
apresentação do projeto, 
versão on-line do ‘Quin-
teto Convida’, que existe 
desde 2016. Com a pan-
demia e a impossibilida-
de de se realizar shows, 
o grupo formado no De-
partamento de Música da 
UFPB buscou alternativas 
para não deixar o público 
sem as apresentações.

A proposta do ‘Quin-
teto Convida em Casa’ é 
promover encontros com 
cantores e instrumentis-
tas, revisitando suas obras 
ou homenageando outros 
artistas. Desde julho, já se 
apresentaram Xangai, To-
ninho Ferragutti, Marcelo 
Jeneci, Mônica Salmaso e 
Jessier Quirino.

As lives gratuitas mes-
clam apresentações ao vivo, 
com um bate-papo entre os 
músicos, depoimentos de 
fãs e vídeos de apresenta-
ções presenciais.

O saxofonista e com-
positor Maestro Spok cons-
truiu uma carreira dedica-

da a divulgar o frevo tanto 
no Brasil quanto no exte-
rior e passou a ser conhe-
cido como “embaixador” 
desse ritmo musical. Ele 
desenvolve arranjos mo-
dernos, sob influência do 
jazz, e há três anos criou a 
Spok Frevo Quinteto, idea-
lizando o espetáculo Frevo 
pernambucano, Sotaque 
baiano, ao lado do cantor 
e compositor Moraes Mo-
reira, morto em abril deste 
ano.

O músico pernambu-
cano  já fez participações 
especiais nas bandas de 
grandes artistas brasilei-
ros, como a paraibana Elba 
Ramalho, Fagner, Alceu Va-
lença e o brincante Antonio 
Nóbrega, entre outros. Todo 
ano comanda a apoteose de 
encerramento do Carnaval 
da cidade do Recife jun-
to com outros renomados 
maestros do frevo.

Criado em 1989, em 
João Pessoa, o Quinteto da 
Paraíba é considerado um 
dos melhores grupos instru-
mentais em atuação no país. 
Foi apresentado pelo selo 
Kuarup como “um quinteto 
de cordas com técnica de 
música de câmara e suingue 
de música popular”.

Quinteto da Paraíba 
encerra temporada 
com Maestro spok

Fotos: Divulgação

Considerado o embaixador do frevo no Brasil, Spok (acima) será o último 
convidado do ano a tocar remotamente com o Quinteto da Paraíba (abaixo)

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Adufpb no Youtube
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‘Funesc Entrevista’ comemora arte 
da palhaçaria com artistas da PB

Os atores Dadá Venceslau 
e Diocélio Barbosa, especialis-
tas na arte da palhaçaria, são os 
convidados de hoje do ‘Funesc 
Entrevista’, que celebrará o Dia 
do Palhaço. O bate-papo ao 
vivo acontecerá no perfil oficial 
no Instagram da Fundação (@
funescgovpb), a partir das 19h, 
e será comandado por Josem-
berg Pereira, gerente de Circo 
da instituição. 

Dadá Venceslau (palhaço 
Dadá) é natural de Patos, for-
mado em Educação Artística 
pela UFPB, especialista em Ar-
te-Educação, exerce as funções 
de ator, cenógrafo, aderecista, 
figurinista, artista plástico e 
palhaço. Passou por impor-
tantes atuações nos grupos O 
Supimpa Produções Artísticas 
e Agitada Gang, bem como no 
premiado espetáculo Como 
Nasce um Cabra da Peste, de 
Altimar Pimentel. Em 2000, 
gravou o disco Canta Palhaço, 
resgatando cantigas do cancio-
neiro popular.

“Estou muito feliz e grato 
por dar essa entrevista e de 
alguma forma homenagear o 

palhaço”, aponta Dadá. “São 
40 anos de palhaço. Quando 
saí do Sertão já fazia palhaço, 
mas não imaginava que ia con-
tinuar fazendo. Nesse tempo 
de carreira, o palhaço foi tendo 
mudanças visuais, de texto, tive 
experiências em oficinas pelo 
Brasil à fora. A gente só cresce 
com a experiência”. 

Segundo ele, o mais im-
portante da palhaçaria é a in-
teração direta com o público, 
que não está podendo aconte-
cer por conta da crise sanitária. 
“Gosto de preparar os vídeos, 
mas há muitos trabalhos sendo 
feitos para o teatro que den-
tro do on-line não funciona, a 
linguagem é outra. Não tem o 
feedback, não tem a troca, prin-
cipalmente para o palhaço”.

A palhaçaria tem cresci-
do bastante na Paraíba. “Te-
mos uma grande força e de 
uma boa aceitação pelo pú-
blico, acredito que, quando 
os palhaços estiverem vaci-
nados, a cena vai continuar 
crescendo, pois é algo que 
não acaba nunca. Quando a 
gente faz com alma e com 
prazer, a gente também se 
diverte”, justifica Venceslau. 
“Para rir não tem idade, e a 

pandemia veio também para 
oferecer um crescimento 
pessoal e autoconhecimen-
to. Realizei alguns vídeos e 
enviei para participação em 
aniversários e eventos, e a 
emoção é grande em me ma-
quiar, cantar… tudo feito com 
prazer vale a pena”.

Diocélio Barbosa (pa-
lhaço Xulé) possui experiên-
cia na área de Artes, como 
pesquisador, ator, palhaço, 
circense, diretor, educador, 
produtor e gestor cultural. É 
idealizador da Circonferên-
cia, já foi gerente da Escola de 
Circo Djalma Buranhêm, da 
Funesc, e é um dos fundado-
res da Trupe Arlequin.

“A existência do palhaço 
já é uma transgressão por-
que ela vem problematizar 
todas as normas, todas as 
diretrizes que são impostas 
pela sociedade, evidencian-
do aquilo que você tem de 
escondido ou que a socieda-
de não quer que seja revela-
do, as capas impostas sobre 
a gente”, explica Diocélio.  
“Às vezes, a gente põe uma 
máscara para se esconder, 
mas o palhaço põe a máscara 
para revelar, para mostrar o 

nosso ridículo, o que temos 
de mais puro é a nossa beleza. 
Quando o público ri desse pa-
lhaço, ele ri de si mesmo por-
que se reconhece”.

Para ele, o palhaço preci-
sa se alimentar dessa intera-
ção com o público, mas, com a 
pandemia, os artistas tentam 
atravessar esses obstáculos 
de interação que surgem com 
as telas virtuais. “A gente está 
sempre se reinventando, é algo 
natural da arte, e isso não é di-
ferente com o palhaço”, admi-
te. “O palhaço procura através 
dos vídeos as formas possíveis 
para atravessar esse público, 
pois a arte é essencial para ce-
lebrar a própria vida, algo que 
o palhaço faz naturalmente”.

Dia do Palhaço

Um dia desses lendo São Tomás de Aquino, 
especificamente a Suma Teológica na parte que 
trata dos hábitos e virtudes, minha cabeça deu 
vários nós. Creio que li umas três vezes o mesmo 
artigo e confesso que nem sei se entendi direito. 
Rindo de nervoso por pensar que talvez ainda 
não seja o tempo de acessar tais conhecimentos, 
algumas reflexões surgiram, não exatamente so-
bre minha incapacidade, mas o seguinte:

Analisando a etimologia da palavra “virtude” 
tem-se que é derivada do latim virtus, que vem 
de “vir” (que significa “varão”), expressando, em 
seu sentido original, a virilidade, mas que tam-
bém designa a excelência ou perfeição moral. 
Para o grego, a virtude tem como tradução pa-
drão o termo areté, significando “força”, “o poder 
de uma coisa” e ainda “excelência”. Quando am-
bas as expressões, areté e virtus, são aplicadas ao 
homem tem-se a ideia de excelência humana, ou 
seja, a do homem virtuoso que faz uso de suas 
capacidades sempre se voltando para o bem, le-
vando uma vida sem qualquer reprovação. 

Foi então que lembrei do personagem Lineu 
de A Grande Família - para mim a representação 
do homem íntegro que tenta fazer tudo certo e 
por isso mesmo muitas vezes incompreendido, 
escanteado. Figura rara de se ver nos tempos 
atuais. Os Lineus de hoje, ironicamente, são re-
trógrados, quadrados e se passados para a figu-
ra feminina, uma verdadeira carola. Outro dia 
falava com uma amiga de como faz falta as ca-
rolas fofoqueiras que de mal só faziam tornar “o 
proibido” mais emocionante. 

Então o que é ser um homem bom? Sem a 
necessidade de usar os dois gêneros. Fulano é 
besta demais. Demorei a entender a analogia e 
nem por isso passei a aceitar. Que graça tem esse 
mundo invertido e que deseja que todo mundo 
seja igual? Não pode isso, não pode aquilo. No 
fundo acho que sempre foi assim, até na busca 
pela excelência de São Tomás. A diferença de 
hoje é que tudo é na base da lei. Uma verdadeira 
confusão, entre quem faz, a quem se destina e 
mais ainda quem a aplica. Se existe mesmo bura-
co negro, creia que esse é um deles.

Para terminar, volto ao começo, e digo que 
já estou entendendo melhor a Suma. Antes de 
concluir essa crônica, escrita em quatro dias, 
continuei insistindo na leitura. O que uma obri-
gação não faz, não é? De fato, a virtude tem 
que ser exercitada. Se fosse prudente, não diria 
mais certas coisas, e diria outras mais, por ou-
tro lado. Considerando que prudência nem era 
o que eu achava ser e que ainda estou na fase do 
conselho e do aprendizado. Fico então aqui com 
Cátia de França:

Sustenta a pisada
Sustenta a pisada
Esse céu bem estrelado
Na verdade são dois olhos arregalados vigiando

Sustenta a pisada
Afia na caminhada
Na estrada tem tocaia, tem punhal e lazarina 

Homem tece a própria rede, tece a teia sua 
sina (...)

Sustenta a
pisada

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Italiano São Tomás de Aquino (1225-1274), autor de ‘Suma Teológica’

Foto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: Thercles Silva/Divulgação

A banda Os Gonzagas 
lança nesta sexta-feira o 
segundo single de 2020, 
‘De Passagem’. Com com-
posição do baixista Hugo 
Leonardo, a música traz 
um dueto entre os voca-
listas Maria Kamila e Yuri 
Gonzaga. Ela fala sobre as 
mudanças que a vida im-
põe, ressignificando pre-
senças e ausências.

O lançamento aconte-
ce nas plataformas digitais 
de música e no Youtube, 
mas também com o show 
que será realizado hoje, 
com a versão Os Gonzagas 
de Bolso, através do trio de 
vocalistas, Maria Kamila, 
Yuri Gonzaga e Zé Neto. A 
apresentação será no Kin-
tal Café & Música, em João 
Pessoa, a partir das 20h. 
Os ingressos custam R$ 10 
e devem ser comprados no 
local da apresentação, com 
vagas limitadas devido à 
crise sanitária.

Também por conta da 
pandemia, algumas grava-
ções do novo single foram 
feitas de casa, bem como 
mixagem e masterização, 

realizadas por Jefferson 
Brito, guitarrista e produ-
tor musical. 

Experimentando uma 
estética sonora diferente 
para o forró e que dialoga 
com a mensagem da músi-
ca, Os Gonzagas apresen-
tam neste lançamento um 

baião mais intimista, em 
que a tradicional zabumba 
dá lugar a moringa (outro 
instrumento de percussão 
não tão utilizado no for-
ró), mas sem deixar a san-
fona de lado.

“‘De Passagem’ é uma 
música que fala sobre va-

lorizar o tempo que se 
tem. A gente encontra por 
aí muita gente que gosta-
mos, vivemos amores mui-
to importantes e a gente 
tem que viver isso com in-
tensidade, esse tempo que 
a gente não sabe quanto 
vai durar. Cada momento 
desse é bem precioso e a 
gente tem que entender 
isso o quanto antes”, de-
clarou o compositor Hugo 
Leonardo.

Maria Kamila expli-
ca que a ideia do dueto 
surgiu porque a música 
foi muito disputada para 
cantar. “É interessante a 
proposta, porque acaba 
sendo bem atual, de você 
querer coisas positivas no 
fim de uma relação, mas 
ela também é bem antiga, 
com a temática do amor e 
do sofrer de forma muito 
intensa. Tem uma canção 
muito antiga e que eu ins-
pirei, ‘Dengo Maior’, de 
Luiza Gonzaga. É uma for-
ma de ver as coisas boas 
que você viveu e ser grato 
por ter vivido isso”, disse 
a cantora.Apresentação em João Pessoa será com a versão ‘Os Gonzagas de Bolso’

Os Gonzagas

Banda lança single ‘De Passagem’

Foto: Thayse Gomes/Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Bate-papo virtual de hoje conta com as participações dos atores Diocélio Barbosa (E), o palhaço Xulé, e Dadá Venceslau (D), que encarna o palhaço Dadá

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram



Segundo boletim do Ministério da Saúde, entre 2009 a 2019 o coeficiente de mortalidade no estado cresceu 20%

PB registra aumento nas 
mortes causadas por Aids

A Paraíba é um dos poucos 
estados do país em que houve 
aumento de casos de Aids, se-
gundo o “Boletim Epidemioló-
gico HIV/Aids”, do Ministério 
da Saúde (MS), de 2009 a 2019. 
Apenas neste ano, o estado 
apresentou 122 casos da doen-
ça (até o dia 30 de junho) e 588 
em 2019 (Porém, com 595 ca-
sos, 2017 ainda foi o ano com 
a maior quantidade de pacien-
tes). Conforme o boletim, o coe-
ficiente de mortalidade reduziu 
na maioria dos estados, com 
exceção do Acre, Pará, Amapá, 
Maranhão, Rio Grande do Nor-
te e Paraíba. 

Com isso, a Paraíba é um 
dos poucos estados em que 
houve aumento de casos. Se-
gundo o documento, entre 
2009 a 2019, houve uma que-
da de 29,3% no coeficiente de 
mortalidade brasileiro que pas-
sou de 5,8 para 4,1 óbitos por 
100 mil habitantes. No entanto, 
o estado apresentou um cresci-
mento de 20% deste índice.

Ao todo, são 9.917 casos 
de Aids entre os anos 1980 e 
o primeiro semestre deste ano 
na Paraíba. A doença provocou 
2.712 óbitos entre 1980 e 2019, 
com 144 mortes no último ano. 
O levantamento mostrou ainda 

que o estado está no 20º lugar 
no Ranking das Unidades da 
Federação (2015 a 2019).  

De acordo como diretor 
do Complexo de Doencas Infec-
to Contagiosas Clementino Fra-
ga, o infectologista Fernando 
Chagas, os dados do hospital 
se aproximam com os números 
nacionais pois esta é a unidade 
de saúde que mais testa e in-
terna no estado, o que apenas 
confirma o recorde de 2019. 
“No Clementino, a gente obser-
vou um aumento de número 
de casos esse ano em compa-
ração ao ano passado porque 
na verdade o ano passado foi 
um recorde de novos casos e 
foi muito também porque tes-
tamos muito. Então não apenas 
tem aumentado porque é uma 
realidade nacional, é porque 
tambémse testou muito no Es-
tado”, explicou.

Segundo o médico, se não 
fosse pela pandemia, provavel-
mente outro recorde já seria 
batido, pois mesmo sem consi-
derar os dados de novembro e 
dezembro já existem mais casos 
em 2020 do que no ano de 2018. 
Em abril, não houve nenhuma 
testagem no hospital, fato que, 
ele atribui ao ápice da covi-19, o 
que fez muitas pessoas evitarem 
ir ao local (o único serviço fecha-
do durante quatro meses foi o 
ambulatório, já reaberto). 

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com
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“A gente manteve o atendi-
mento de urgência e emergência 
de HIV, de tuberculose e hanse-
níase, mas aquele período a gen-
te atendeu pouca gente entre 
abril e junho. Quando começou 
a diminuição das medidas de 
restrição, as pessoas voltaram, 
acontecendo uma demanda re-
primida, isto é, um quantitativo 
muito grande, compensando 
os meses anteriores que quase 
não tinham testes”, detalhou o 
infectologista.

O especialista alega que 
essa demanda reprimida pode 

refletir nos dados de 2021, 
podendo ter um aumento ex-
pressivo já refletido agora nas 
internações atuais, o que não 
significa necessariamente que 
sejam pacientes novos, mas 
sim, antigos retornando. 

A gerente operacional das 
IST/Aids e Hepatites Virais da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES-PB), Ivoneide Lucena, 
por sua vez, acredita que na 
Paraíba ainda existe aqueles 
que têm o HIV e não sabem, 
o que aumenta a necessidade 
do diagnóstico precoce. “Por 

conta disso, desde 2017, qua-
lificamos os 223 municípios 
da Paraíba para ofertar o teste 
rápido. Com essa ação, vimos 
que é possível diagnosticar 
mais precocemente pessoas 
com HIV e reduzindo conside-
ravelmente o número de pes-
soas com Aids”, comentou.

Ela afirma que, mesmo 
após quarenta anos da desco-
berta da Aids, a sociedade ain-
da é muito desinformada em 
relação a ela, o que aumenta o 
preconceito e a crença de que 
apenas um grupo específico 

podea adquirir o vírus (ex: ho-
mossexuais). “Qualquer pessoa 
pode adquirir. Não existe gru-
po de risco e sim situação de 
risco onde qualquer pessoa 
pode passar em uma relação 
sexual desprotegida. Ainda 
existe muita desinformação, 
muito preconceito e pessoas 
que acham que não vai acon-
tecer com elas. Queremos que 
a Paraíba oferte o teste pra 
diagnosticar pessoas assinto-
máticas e que antes de 30 dias, 
a partir do diagnóstico, já ini-
ciem o tratamento”, observa.

Em João Pessoa, Hospital Clementino Fraga oferece medicação gratuita
O Boletim Epidemiológico 

HIV/Aids, do Ministério da Saú-
de (DCCI/SVS/MS) é publicado 
anualmente e apresenta infor-
mações sobre HIV e Aids no 
Brasil, regiões, estados e capitais. 
Segundo o estudo, no país, em 
2019, foram diagnosticados 
41.909 novos casos de HIV e 
37.308 de Aids, totalizando, 
1.011.617 pessoas com a doen-
ça de 1980 a junho de 2020. 

De 1980 a junho de 2020, 
foram identificados 1.011.617 
casos de Aids no Brasil. Anual-
mente, a média é de 39 mil 
novos pacientes nos últimos cin-

co anos. O número anual vem 
diminuindo desde 2013, quando 
se observaram 43.368 pessoas 
e em 2019 foram registrados 
37.308 doentes. 

Desde o início da epide-
mia de Aids (1980) até 31 de 
dezembro de 2019, foram 
notificados 349.784 óbitosno 
Brasil. Em 2019, foram 10.565 
mortes e 41.919 casos de infec-
ção pelo HIV.

Tratamento
O infectologista Fernando 

Chagas defende que é possível 
o paciente com HIV/Aids ter uma 

boa qualidade de vida, pois os 
medicamentos hoje podem ser 
tomados em menor quantidade 
e quase sem efeitos adversos. A 
medicação pode ser adquirida 
gratuitamente no Clementino 
Fraga, após a testagem positiva. 

Porém, nos últimos meses 
o hospital apresentou queda 
na quantidade de pessoas que 
buscaram os remédios inclusive, 
abandonando o tratamento. 
“Tivemos que dividir o hospital, 
fazendo com que os pacientes 
que tivessem que pegar o medi-
camento nem sequer cruzassem 
com pacientes com suspeita de 

covid. Mesmo assim, houve essa 
diminuição. Houve muito aban-
dono de tratamento”, lamentou 
o médico.

Por isso, alerta que se inter-
romper a medicação, o infectado 
pelo HIV pode desenvolver a 
Aids. “Não pode, em hipótese 
alguma, abandonar. Se ele fica 
abandonando, há o risco do ví-
rus criar resistência. Essa pessoa 
vai evoluindo lentamente para 
uma forma grave da doença de 
forma ininterrupta”, pontuou o 
especialista.

Na unidade, a medicação 
geralmente, é entregue mensal-

mente, mas diante da pandemia 
foi liberada por mais tempo, às 
vezes entregando o suficiente 
para até pra três meses. No esta-
do, são mais de sete mil pessoas 
que adquirem os remédios.

Diante deste cenário, a cam-
panha Dezembro Vermelho da 
SES-PB em 2020, busca incenti-
var a população a fazer o teste, 
disponível no Clementino, nas 
unidades básicas de saúde da 
família e em todos os hospitais 
do estado. “Qualquer pessoa 
pode procurar o teste e com 25 
minutos sai o resultado”, deta-
lhou Ivoneide Lucena.

Foto: Ortilo Antônio

Vejo várias imagens num tempo de qua-
se muito atrás. Vejo figuras várias que não 
faltaram e sacaram tudo desde o princípio 
e apoiaram. Esse tudo foi o tropicalismo, 
que, mais ou menos duas vezes por ano, em 
média, ando a revisar.
       Apesar de “pressionados pelas bases” 
para que não tivesse “envolvimentos 
burgueses”, o então líder estudantil 
Washington Rocha, por exemplo, junta-
mente com Sérgio Botelho (atualmente 
morando em Brasília), entrou na roda e 
sacou que o tropicalismo era tão revo-
lucionário quanto as ideias socialistas 
que tinha apreendido. Ao ponto em que 
Washington fez uma letra tropicalista 
- “Camisa de força” -, na qual Cleodato 
Porto colocou música. 
       Ivan Machado, que tinha uma grá-
fica pequena em sociedade com Heitor 
Falcão, a Propan, foi outro que nunca 
deixou de incentivar, admirar e apoiar 
(quando podia) materialmente as (r)evo-
luções tropicalistas por minuto. Em sua 
gráfica os manifestos tropicalistas foram 
rodados; era uma “off-set” acanhada, 
daquelas que rodavam somente tamanho 
ofício.
       O saudoso poeta Marcos dos Anjos 

A crise é longa, é certo, mas terminará como outras
(que faleceu num acidente de automóvel), 
vindo da Geração Sanhauá, também não 
deixou de dar a sua mão nos momentos 
tropicalistas. Foi assim que ele ajudou o 
núcleo que terminaria por se transformar 
em Grupo Dimensão, na montagem, com 
direção minha, em 1967 (no ritmo do 
início da Tropicália), de “Despertar do 
medo”, peça de Marcos Tavares com músi-
ca do mais paraibano dos pernambucanos, 
Marcus Vinícius de Andrade. No elenco, 
gente como Maria Enilda, Maria Jaira e 
Roosevelt Sampaio.
       “Despertar do medo”, como proposta 
de linguagem, virou de cabeça pra baixo o 
teatro que se fazia aqui na época, ganhan-
do até o prêmio de melhor espetáculo da 
Semana de Teatro da Paraíba.
       

nnnnnnnnnn

        Em Campina Grande, apareceu tam-
bém muita gente ajudando as propostas 
tropicalistas. Pessoas como Aderaldo, José 
Nêumanne, Arnaldo Xavier, Regina, ou-
tros, outros. Gente que deu força anonima-
mente para que saísse o espetáculo “Pin-
dorama, Idolatrina, Salve, Salve!”, dirigido 
por mim.
       E Alex Madureira, Roberto Soares, 

Toinho Help, tantos e 
tantos, estudantes anô-
nimos pessoenses, não 
estudantes, ativistas 
de política estudantil, 
etc. - uma gente que 
permitiu o crescimen-
to da nossa proposta? 
Hoje, de repente, esses 
“anônimos” talvez 
estejam um tanto 
espalhados. Alguns 
morreram, como o 
fotógrafo Roberto Soa-
res. Estejam dispersos, 
talvez até desligados 
do tempo daquele fenômeno (ou melhor: 
daquela revolução), enquanto um ou outro de 
nós - como Jomard Muniz de Britto (foto), no 
Recife - tenta amarrar as pontas de tudo o que 
aconteceu para perceber o que ainda poderá 
acontecer. Mas, em nível de um amplo seg-
mento de inconsciente coletivo, a revolução 
não perdeu-se (que assim reflita-se o que fez o 
Jaguaribe Carne e a turma do Espaço Mundo).
       O sonho não acabou. Estamos só 
atravessando uma crise. É longa, certo, mas 
terminará. Como acabaram tantas outras 
longas crises na história cultural.
       A cara, o ar, a palavra, o sorriso, o 

choro, a inquietude de 
cada pessoa que acom-
panhando, apoiando, o 
tropicalismo naqueles 
anos em que eu can-
tava “Giramulher” ou 
“Ivone, pelo telefone”, 
por exemplo. Em que 
Alberto Arcela se ini-
ciava em festivais. Em 
que sua irmã, Ana Lú-
cia, dava força de todos 
os tipos, até passando 
batom em meus lábios 
para confrontar os 
costumes “normais”... 

Tudo isso ainda está - e sempre estará - na cabeça 
dessa geração, que também é grande numerica-
mente. Havia gente que mandava cartas para a 
Rádio Correio da Paraíba, apoiando o tropicalis-
mo e as mudanças que fazíamos.
       E o poeta Vanildo Brito, no Festival Paraiba-
no da MPB de 1967, xingando o júri (para ele, 
incompetente), que não deu o primeiro lugar a 
“Poeira”, de Marcus Vinícius e Marcos Tavares?
       E ainda saudades do cineasta Jurandy Mou-
ra e do apoio que nos dava, e da noite em 1972 
quando - juntamente com ele -, eu, Amundsen 
Limeira e Cleodato Porto, no bar Asa Branca, 
choramos a morte de Torquato Neto.        

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

O Hospital Clementino Fraga 
é referência, em João Pessoa, 
no tratamento de HIV/Aids
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Gratificação e incentivo
O clássico entre Botafogo e Treze, marcado para amanhã no Almeidão, está agitando 
os bastidores das duas equipes. Dirigentes prometem gratificações aos jogadores como 
forma de incentivo para evitar a queda para a Série D do Brasileirão. Página 16
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Ato atendeu a um pedido de dois candidatos do PSL que tiveram candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral

A retotalização de votos para 
o cargo de vereador no município 
de Santa Rita não alterou a com-
posição da casa para a próxima 
legislatura em 2021. O ato atendeu 
a um pedido de dois candidatos do 
PSL que tiveram recursos providos 
e as candidaturas deferidas pela 
Justiça Eleitoral, desse modo, os 
votos deixaram de ser anulados 
sub judice e passaram a ser no-
minais.

A decisão de retotalizar os 
votos foi da juíza Israela cláudia da 
Silva Pontes, da 2ª Zona Eleitoral, 
atendendo a um pedido de Paulo 
Geovani Ferreira carneiro e Maria 
da conceição da Silva, ambos do 
PSL, e que estavam com candida-
tura sub judice neste pleito. Paulo 
cDS teve 136 votos, enquanto con-
ceição teve apenas um voto. Ambos 
ficaram na suplência.

A magistrada convocou os 
partidos políticos, o Ministério 
Público Eleitoral (MPE) e a Ordem 

Retotalização de votos não 
altera Câmara em Santa Rita

Notas & Fatos

Sem diversidade
Uma análise dos dados do TSE realizada pelo 
Instituto Update mostra que 17% dos muni-
cípios brasileiros não terão mulheres como 
vereadores. Pardos e pardas estarão ausentes 
de 18,45% das câmaras Municipais, enquan-
to no que se refere a pretos e pretas esse 
número sobe para 59,51%. Já a presença 
de pessoas amarelas e indígenas será quase 
nula: elas não estarão representadas em, res-
pectivamente, 96,7% e 97,94% das cidades.

Minicursos em Matemática
Estão abertas até 24 de dezembro as inscri-
ções para a ‘26ª Edição da Escola de Verão do 
Programa de Pós-Graduação em Matemática’ 
(PPGMat) da UFPB. Aberto a estudantes de 
graduação, mestrado e doutorado, evento 
ocorrerá de 4 de janeiro a 31 de março de 
2021, de forma remota. São dez minicursos 
– com emissão de certificado –, ministrados 
por professores da UFPB, das universidades 
federais Fluminense (UFF) e do ceará (UFc), 
da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e 
da Universidade de Sevilha.

Eleitos da agroecologia
candidaturas que aderiram à campanha 
‘Agroecologia nas Eleições’ tiveram resultado 
expressivo no pleito municipal de 2020. Ba-
lanço apresentado pela Articulação Nacional 
da Agroecologia (ANA), foram eleitos 47 pre-
feitos e 125 vereadores comprometidos com 
a agroecologia e a agricultura familiar em 
todo o Brasil. com o segundo turno, foram 
eleitos 172 candidatos que aderiram ao mo-
vimento em defesa da produção sustentável 
de alimentos, da segurança alimentar e do 
combate à fome.

Brasileiros sob o PSDB
Embora tenha perdido cerca de 200 cidades 
na comparação com a eleição de 2016, o 
PSDB é o partido que mais terá brasileiros 
vivendo sob sua gestão municipal. A vitória 
de Bruno covas (PSDB) em São Paulo foi 
decisiva para este resultado. Dos 34 milhões 
de pessoas que moram em cidades que serão 
governadas por tucanos, 12 milhões estão na 
capital paulista. O partido comandará cida-
des que, juntas, reúnem o maior PIB do país.

Recursos da Educação
As informações sobre a execução dos recur-
sos recebidos em 2019 para fins educacio-
nais, devem ser enviadas em um prazo de 
60 dias aos conselhos Municipais a partir 
do ano que vem. O novo prazo foi definido 
pela Resolução 10/2020 com base no fim 
do Estado de calamidade Pública (EcP) 
estabelecido pelo Governo Federal para o 
dia 31 de dezembro de 2020. Os conselhos 
de controle Social também tiveram prazos 
prorrogados.

Movimento Armorial
A UFPB realiza nos dias 4, 5 e 6 de dezembro 
o ‘Simpósio Nacional 50 anos do Movimento 
Armorial: Música e Interfaces Artísticas’. O 
evento será no formato remoto (YouTube). 
As inscrições devem ser realizadas por meio 
do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (Sigaa) da UFPB, até esta sexta-
feira (4). Ao todo são 500 vagas. O encontro 
vai promover a divulgação e intercâmbio da 
produção científica e artística do Movimento 
Armorial, com enfoque na Música.

Redução de alíquota
A cMJP aprovou um projeto de lei comple-
mentar de autoria do vereador Lucas de 
Brito (PV) que reduz a alíquota do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) para os profissionais de 
turismo de eventos da cidade. O texto altera 
o percentual da taxa atual de 5% para 2% na 
cobrança feita aos prestadores de serviços do 
setor e segue para sanção do prefeito Luciano 
cartaxo (PV). O texto altera o código Tribu-
tário do município para favorecer o turismo 
de eventos e o setor de eventos culturais da 
cidade.

dos Advogados do Brasil na Paraí-
ba (OAB-PB) para acompanhar o 
reprocessamento da totalização de 
votos para as eleições proporcio-
nais no município, no cartório da 
2ª Zona Eleitoral da cidade.

De acordo com o secretário 
de Tecnologia da comunicação e 
Informação do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), José 
cassimiro Júnior, o reprocessa-
mento da totalização dos votos 

para as eleições proporcionais 
cumpre a Resolução 23.611/2019 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), tendo em vista a alteração 
da situação dos candidatos em 
grau de recurso.

A retotalização dos votos foi acompanhada pela juíza Israela Cláudia da Silva Pontes, da 2ª Zona Eleitoral, na cidade de Santa Rita

Foto: Edson Matos

Assembleia discute investimentos da LOA 
2021 na saúde durante audiência pública

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) voltou a debater 
ontem a proposta de Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) para o ano de 
2021 em audiência pública temáti-
ca sobre a área da saúde do Estado. 
O evento, que aconteceu de forma 
remota por meio de videoconfe-
rência, foi presidido pelo deputado 
Wilson Filho (PTB) e contou com 
a participação do relator da LOA, 
o deputado Tião Gomes (Avante).

Essa foi a segunda audiência 
realizada pela ALPB para apreciar o 
orçamento do próximo ano. O Pro-
jeto de Lei 2.211/2020, de autoria 
do Governo do Estado, prevê orça-
mento de R$ 13.317.790.731,00, 
incluindo todas as receitas.

O deputado estadual Wilson 
Filho, que preside a comissão de 
Orçamento da Assembleia, lem-
brou que o ano de 2020 foi atípi-
co, devido à pandemia do novo 
coronavírus, resultando em um 
redirecionamento dos investimen-
tos previstos para a saúde. Para o 
deputado, o debate serviu justa-
mente para saber do Governo do 
Estado quais serão as ações pre-
vistas para o pós-pandemia.

“A saúde é uma temática mui-
to importante para o orçamento 

do próximo ano, principalmente 
porque 2020 foi marcado pela pan-
demia, por uma mudança drástica 
nos investimentos na área. Tam-
bém mudou a prioridade desses 
investimentos e nós todos precisá-
vamos saber o que a equipe técnica 
do Governo do Estado pensa sobre 
o próximo ano”, declarou Wilson.

O parlamentar avaliou que os 
esclarecimentos feitos pelo secre-
tário da Saúde, Geraldo Medeiros, 
e os investimentos anunciados 
foram amplos e para além da pan-
demia. “A fala do secretário foi bem 
detalhada em relação ao que a Pa-
raíba espera da Secretaria da Saú-
de. Temos que preparar o nosso 
estado para 2021 com ou sem pan-
demia. Temos que entender que a 
Paraíba e as suas necessidades vão 
além da pandemia”, resumiu.

O relator da LOA, deputado 
Tião Gomes, também ressaltou 
que 2020 foi um ano de dificulda-
des para a saúde e parabenizou o 
secretário Geraldo Medeiros e sua 
equipe pelas ações desenvolvidas 
em prol do enfrentamento à co-
vid-19. Tião declarou que, como 
relator da peça orçamentária para 
o próximo ano, está à disposição 
da Secretaria da Saúde para ouvir 
as solicitações e orientações que 
possam direcionar a aplicação de 
recursos e emendas.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

“Golpe da festa”

Criminosos utilizam nome de senadora 
para aplicar golpes por meio de telefone

A senadora Daniella Ribei-
ro (Progressista) fez um alerta 
ontem sobre o uso indevido de 
seu nome no chamado “golpe 
da festa”. A paraibana infor-
mou que criminosos estariam 
telefonando para as vítimas 

passando-se por seus assesso-
res, pedindo o envio de dados 
por um aplicativo de celular.

Segundo a parlamentar, 
conforme dito em um programa 
de rádio local, uma pessoa teria 
telefonado para o radialista ale-
gando trabalhar para a senado-
ra e, em nome dela, fazendo o 
convite para uma confraterni-

zação, em Brasília. “Para isso, 
pedia que fosse repassado um 
código via mensagem de texto 
com o objetivo de clonar o ce-
lular ou roubar dados, o que 
poderia lhe causar inúmeros 
prejuízos”, diz a nota.

Daniella Ribeiro reiterou 
no documento que distribuiu 
com a imprensa que todo e 

qualquer contato oficial en-
volvendo o seu nome é feito 
por sua assessoria de impren-
sa ou através de suas redes 
sociais. “Por fim, a senadora 
pede que possíveis outras 
tentativas semelhantes sejam 
imediatamente comunicadas 
às autoridades policiais”, con-
clui o texto.

Ações e investimentos
Antes de apresentar os investimentos e as ações 

previstas para o próximo ano na pasta da Saúde, o 
secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, fez 
uma retrospectiva do ano de 2020, que em decorrência 
da pandemia redirecionou a despesa estadual para 
a aquisição de novos leitos, insumos e testes para 
atender a população vítima da doença. “O Governo 
do Estado conseguiu aumentar o número de leitos 
hospitalares com a reforma e a ampliação de três hos-
pitais, além da implantação do hospital de campanha”, 
explicou o secretário.

Para o ano de 2021, a Secretaria de Estado da 
Saúde estima despesa total de R$ 1.522.073.368,00 e 
investimentos no valor de R$ 150.935.898,00. Geraldo 
Medeiros anunciou reformas, ampliações de leitos, 
implantações de alas cardiológicas, além da instala-
ção de equipamentos como tomógrafos em unidades 
de saúde de várias regiões e municípios do estado, 
a exemplo de João Pessoa, Campina Grande, Picuí, 
Solânea, Sousa, Itaporanga, Monteiro e Guarabira.

“Para 2021, teremos obras volumosas em hospitais 
de toda a Paraíba. Temos uma rede de 34 hospitais e 
que apresentavam deterioração, necessitando de re-
forma. Essas obras refletem a intenção do governador 
João Azevêdo (Cidadania) que é a interiorização da 
saúde. Essa é a nossa intenção, reduzir o sofrimento 
dos pacientes e dos familiares, que são obrigados a 
se deslocar pra outra cidade, ou até mesmo outra 
região”, argumentou.

Ação Parlamentar
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Senado aprova R$ 1,9 bi para
a compra de vacina de Oxford
MP destina recursos à Fiocruz, que firmou uma parceria para o desenvolvimento da vacina contra covid-19

O Senado aprovou Medi-
da Provisória (MP) que libe-
ra recursos para produção e 
aquisição da vacina contra a 
covid-19 desenvolvida pelo 
laboratório AstraZeneca e 
pela Universidade de Ox-
ford. A MP, assinada pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
em agosto, destina R$ 1,995 
bilhão para a Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), que 
firmou uma parceria para o 
desenvolvimento.

A aprovação ocorreu 
em meio a críticas. Senado-
res criticaram o governo do 
presidente Jair Bolsonaro 
em função de a medida não 
destinar recursos para pro-
dução de outras vacinas, 
como a desenvolvida pelo 
Instituto Butantã e pelo la-
boratório chinês Sinovac. 
Além disso, parlamentares 
reagiram negativamente à 
possibilidade de a vacinação 
no Brasil começar em mar-
ço, depois de outros países, 
conforme sinalizou o Minis-
tério da Saúde.

Até quarta-feira (2), o 
governo pagou 65% do va-
lor autorizado pela MP para 
a vacina de Oxford. Para 
executar os R$ 691 milhões 
restantes, a MP dependia de 
aprovação do Congresso até 
essa quinta-feira, 3, se não 
perderia a validade. O va-
lor é aberto por meio de um 
recurso extraordinário no 
Orçamento, que fica fora do 
teto de gastos. O texto pas-
sou pela Câmara e agora será 
promulgado.

Com isso, outros labora-
tórios, como o Instituto Bu-
tantã, de São Paulo, ficaram 
sem repasses da União para 
a produção de um imunizan-
te capaz de prevenir a popu-
lação contra o novo corona-
vírus. O desenvolvimento da 
vacina se tornou o centro de 
um embate entre o presiden-
te Jair Bolsonaro e o gover-
nador de São Paulo, João Do-

ria (PSDB), antecipando um 
cenário de disputa eleitoral 
em 2022.

“É difícil receber uma 
Medida Provisória de 6 de 
agosto que vence hoje e que 
não podemos fazer nada. 
Não temos condições de re-
jeitar. Poderíamos até, mas 
seríamos irresponsáveis”, 
afirmou o senador Izalci Lu-
cas (PSDB-DF), criticando 
o conteúdo da MP. “O certo 
seria nós não votarmos essa 
matéria, mas seria imper-
doável porque estaríamos 
negando o sim a um claro po-
pular”, comentou o senador 
Esperidião Amin (PP-SC).

Na quarta-feira (2), o 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, chamou de “pífias” 
as propostas apresentadas 
por desenvolvedoras de va-
cinas ao Brasil, mas sugeriu 
que pode comprar o mo-
delo da Pfizer por meio do 
consórcio Covax Facility. A 
farmacêutica ainda negocia 
a entrada na iniciativa inter-
nacional liderada pela Orga-
nização Mundial da Saúde. O 
Brasil espera comprar imu-
nizante para 10% da popula-
ção pela Covax.

O relator da MP no Sena-
do, Carlos Viana (PSD-MG), 
argumentou que tecnica-
mente não haveria como al-
terar a MP e destinar parte 
desses recursos para outros 
laboratórios. “Não é uma 
questão política ou posicio-
namento contrário contra 
esse ou aquele governador”, 
afirmou o senador, que tam-
bém é vice-líder do governo 
na Casa.

Viana citou que o Con-
gresso ainda deve aprovar 
uma MP que liberou aproxi-
madamente R$ 2,5 bilhões 
para o Brasil aderir ao Covax 
Facility, consórcio global de 
governos e fabricantes para 
impulsionar o desenvolvi-
mento de vacinas contra a 
covid-19. “O que estamos 
votando hoje é um primeiro 
passo de um processo que 
tem começo, meio e fim.”

Com a aprovação dos recursos pelo Congresso Nacional, o governo deve agilizar a compra da vacina AstraZeneca para a imunização de população

Foto: Agência Brasil

Apresentação de projetos

Deputados vão tentar derrubar a
bandeira vermelha na conta de luz

Deputados apresenta-
ram ao menos cinco pro-
postas para derrubar a de-
cisão da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
de retomar o sistema de 
bandeiras tarifárias na con-
ta de luz. A cobrança havia 
sido suspensa em maio de-
vido à pandemia do novo 
coronavírus.

A princípio, a Aneel 
decidiu acionar bandeira 
verde, ou seja, sem taxa ex-
tra, até o fim deste ano. No 
entanto, a agência informou 

que as condições atuais não 
permitem que isso seja 
mantido e antecipou a vol-
ta da cobrança no patamar 
mais alto. A medida repre-
senta custo extra de R$ 
6,243 a cada 100 kWh con-
sumidos.

As propostas precisam 
de aval do plenário da Câ-
mara, mas ainda não há pre-
visão de que algumas delas 
sejam colocadas em vota-
ção. Parlamentares também 
apresentaram pedidos para 
que o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, esclareça a decisão 
da Aneel e até mesmo sus-

penda a cobrança da ban-
deira tarifária.

Em sua justificativa, o 
líder da Oposição na Casa, 
deputado André Figueire-
do (PDT-CE), afirma que a 
situação é “extremamente 
preocupante”, pois o país 
atravessa um período crítico 
da pandemia da covid-19, 
com tendência crescente de 
casos da doença

“Essa situação pode 
impactar negativamente na 
atividade econômica, e, as-
sim, aumentar ainda mais o 
nível de desocupação”, disse. 
Ao Broadcastt, sistema de 
notícias em tempo real do 

Grupo Estado, ele afirmou 
que o assunto ainda não foi 
discutido com o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), a quem cabe co-
locar algum dos projetos em 
votação.

Já o deputado Celso Sa-
bino (PSDB-PA) pede que o 
Congresso determine que 
a Aneel cumpra a decisão 
anterior e mantenha ban-
deira verde até o final do 
ano. “Ainda estamos diante 
de um momento de grande 
vulnerabilidade social”, dis-
se. “Verifica-se que este ato 
da Aneel exorbitou o poder 
regulamentar”, afirma.

Marlla Sabino
Agência Estado

Jussara Soares e 
Rafael Moraes
Agência Estado

Daniel Weterman
Agência Estado

O ministro Dias Tof-
foli, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou 
que a Polícia Federal mar-
que o depoimento do mi-
nistro da Educação, Milton 
Ribeiro, sobre a acusação 
da prática do crime de ho-
mofobia.

Em entrevista ao Es-
tadão, publicada em se-
tembro, Ribeiro disse que 
o ‘homossexualismo (sic)’ 
é resultado de ‘famílias 
desajustadas’. A declara-
ção levou a Procuradoria-
Geral da República (PGR) 
a pedir a abertura de um 
inquérito, mas Toffoli, re-
lator do caso na Corte, de-
cidiu que o ministro fosse 
ouvido antes da instaura-
ção do procedimento.

No despacho, Toffo-
li diz que a data e a hora 

devem ser acertadas com 
o titular da pasta da Edu-
cação. A autorização do 
ministro ocorreu uma se-
mana depois de Milton 
Ribeiro rejeitar o acordo 
oferecido pela PGR que po-
deria livrá-lo da abertura 
de inquérito por homofo-
bia. Para isso, o ministro te-
ria de admitir que cometeu 
crime preconceituoso con-
tra homossexuais, o que 
poderia ser interpretado 
como um sinal contraditó-
rio do próprio governo Bol-
sonaro, que tenta no STF 
justamente ‘relativizar’ o 
conceito de homofobia.

No mesmo despacho, 
o ministro do STF também 
negou o pedido do Movi-
mento Nacional dos Direi-
tos Humanos (MNDH) para 
participar do depoimento 
do ministro. “Não são possí-
veis tais intervenções nessa 
fase prematura de investi-
gação”, observou Toffoli.

Homofobia: PF deve
ouvir Milton Ribeiro

A Câmara aprovou o tex-
to-base da medida provisória 
que cria o programa habita-
cional Casa Verde e Amarela, 
substituto do Minha Casa, 
Minha Vida. O relatório do 
deputado Isnaldo Bulhões 
Jr. (MDB-AL) foi aprovado 
por 367 votos favoráveis e 7 
contrários. Faltam ainda as 
análises dos destaques para 
concluir a votação.

O Congresso tem até 2 
de fevereiro do próximo ano 
para concluir a tramitação da 
medida sem que ela perca a 
validade. O prazo já conside-
ra o recesso parlamentar que 
ocorre entre 23 de dezembro 
e 1º de fevereiro. O texto foi 
aprovado depois de mais de 
seis horas de sessão com a 

obstrução da oposição. O re-
latório permite o Executivo 
alterar por decreto o valor 
máximo do imóvel financia-
do e as faixas de renda das fa-
mílias beneficiadas. Bulhões 
acabou acatando mudanças 
propostas pelos deputados.

Mudanças
Entre as mudanças, o 

relator acatou propostas de 
autoria do deputado Ricardo 
Silva (PSB-SP) que garantem 
benefícios às pessoas com 
deficiência, idosos, pessoas 
que vivem em áreas rurais e 
pessoas de baixa renda. “De-
vemos sempre ter a preocu-
pação em assegurar os direi-
tos constitucionais a todos os 
brasileiros, pensando sem-
pre naqueles que possuem 
carência em serem assistidos 
mais de perto”, disse.

O Casa Verde e Amarela 

foi lançado sem a previsão 
de o governo contratar no-
vas casas para famílias de 
baixíssima renda nos mol-
des do programa criado no 
governo Lula. A chamada 
‘faixa 1’ do MCMV concedia 
subsídios de até 90% do va-
lor do imóvel, com parcelas 
fixas de no máximo R$ 270, 
para famílias com renda 
mensal de até R$ 1,8 mil.

O governo, por sua vez, 
garante que as unidades do 
faixa 1 já contratadas serão 
entregues. Outro ponto des-
tacado é que o novo progra-
ma permite que os benefi-
ciários desse grupo possam 
renegociar suas parcelas, o 
que antes era proibido pela 
lei. Segundo o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, isso vai 
possibilitar que mais de 500 
mil famílias inadimplentes 

regularizem sua situação.
No geral, o programa 

atenderá famílias com ren-
da mensal de até R$ 7 mil, 
com taxas de juros a partir 
de 4,25% ao ano. Além dos 
financiamentos, o Casa Ver-
de e Amarela tem um pilar 
de regularização fundiária 
e melhoria de residências, 
com meta de regularizar 2 
milhões de moradias e pro-
mover melhorias em 400 
mil até 2024.

Câmara aprova o texto-base da MP 
do programa Casa Verde e Amarela
Camila Turtelli e 
Amanda Pupo
Agência Estado

Congresso tem até 2 de 
fevereiro do próximo 
ano para concluir a 

tramitação da medida 
sem que ela perca 

a validade
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Guilherme Paiva lamentou a falta de estrutura e o não pagamento de salários para todo o elenco alvirrubro

Auto não cumpre acordo e 
técnico vai para o Botafogo

Faltam apenas três dias 
para a estreia das seis equipes 
que irão disputar o Campeona-
to Paraibano de Futebol Femi-
nino (Auto Esporte, Botafogo, 
Guará, Internacional, Kashima 
e Mixto) promovido pela Fe-
deração Paraibana de Futebol 
(FPF) e que começa na próxima 
segunda-feira. O destaque da 
primeira rodada será o emba-
te entre as atuais campeãs do 
Auto Esporte e Botafogo que 
busca retomar a hegemonia es-
tadual depois de ficar fora das 
finais do ano passado após qua-
tro títulos consecutivos. Além 
da rivalidade, a partida prevista 
para as 21h no Lourival Caeta-
no, em Bayeux, ganhou contor-
nos adicionais após o técnico 
Guilherme Paiva ter trocado o 
time automobilista para fazer 
uma parceria com Gleide Costa 
no clube da Estrela vermelha.

Enquanto a bola não rola, 
os bastidores do campeonato 
começam a pegar fogo e a razão 
principal é a saída de Guilher-
me Paiva - técnico campeão 
pelo Auto Esporte no ano pas-
sado - que resolveu deixar o 
clube alvirrubro para assumir 
a função de auxiliar no maior 
rival, o Botafogo. Na nova casa, 
Guilherme Paiva - treinador 
conhecido na região Nordes-
te e com conquistas como o 
estadual em Alagoas, além do 
Paraibano Feminino de 2019 
- iniciará o novo ciclo como téc-
nico auxiliar de Gleide Costa, 
seis vezes campeã paraibana 
como treinadora e duas como 
jogadora. 

De acordo com Guilher-
me Paiva, a principal razão 
para a sua saída do Auto Es-
porte foi a falta de estrutu-
ração do departamento de 
futebol feminino, assim como 
a recusa em garantir um acer-
to salarial para as atletas do 
elenco, mesmo o clube tendo 
recebido cerca de R$ 100 mil 
pela participação no Campeo-
nato Brasileiro da Série A2. 
Com isso, o treinador optou 
por um novo projeto, dessa 
vez no Botafogo e ao lado da 
multicampeã Gleide Costa.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Qual seria a dificuldade de um artista plástico 
se ele não pudesse enxergar todas as cores? Dizer 
que estaria incapacitado para lidar com o traba-
lho é limitar o universo dos gênios. Kleiton sofria 
de um mal que afetava sua visão, impedindo-o de 
ver corretamente as cores do mundo como são. 
Daltônico, porém gênio. E, diferentemente da 
maioria dos artistas que alcançaram o mesmo pa-
tamar que o seu, de boçal ele não tinha nada. Ao 
contrário, de tão humilde em sua genialidade, era 
tímido. Mal podia receber um elogio que ficava 
todo sem jeito. 

Kleiton driblava a dificuldade do cotidiano 
com gestos simples. Na escolha das suas roupas, 
por exemplo, preferia tons mais neutros, que coin-
cidiam com seu time de coração, o Corinthians. 
Em branco e preto não tinha como errar. E como 
vez por outra ele vestia o manto do clube em suas 
variações, desde casacos, jaquetas, camisas de 
torcida organizada, até os padrões oficiais dos jo-
gadores, terminava sendo sempre certeiro. 

Para pintar seus quadros, ele não se continha 
nos tons de cinza, apesar da limitação. Diante da 
dificuldade com as cores, o artista desenvolve-
ra um método para conseguir retratar cenas e 
pessoas conforme os outros viam. Fazia substi-
tuições mentais, usava uma paleta adaptada, e a 
quem perguntasse algo sobre seus recursos, colo-
cava na conta da técnica dizendo, humildemente, 
que aquele era seu jeito de trabalhar. 

O melhor de tudo era que o daltonismo de 
Kleiton era um segredo muito bem guardado. Ele 
temia sofrer preconceito na profissão. Onde já se 
viu um pintor daltônico? Pois bem, decerto tinha 
razão, pois diante do inusitado, o mundo encara 
primeiro com preconceito para, só depois, enxer-
gar o traço do gênio. 

Certa vez, Kleiton resolveu tirar férias em 
Salvador. Levou esposa e filhos para descansar 
uma semana fora da Paraíba, vendo novas cores, 
imagens, com toda a riqueza visual que a capital 
baiana oferece. No Pelourinho, foi abordado por 
um menino daqueles que chegam com fitinhas de 
Nosso Senhor do Bonfim já amarrando no pulso 
do turista desavisado, ensinando sobre os pedi-
dos a serem feitos para cada nó e, se a pessoa pu-
der, ajuda com qualquer coisa.

Kleiton estava tão extasiado com o ambiente, 
a cena, a felicidade de curtir um pouco junto à fa-
mília sem precisar pensar em trabalho que não se 
deu conta da cor da fita. 

Era verde! 
A cor do Palmeiras, arquirrival do seu clube. 

A cor proibida para todo corintiano. 
O que diria quando chegasse na sede da Fiel 

em João Pessoa? Jogar fora os pedidos já feitos 
também não era possível, isso dá um azar tremen-
do. A solução para Kleiton, então, foi esconder a 
bendita fita. Passou a partir da viagem a Salvador 
a só trabalhar de blusão. Porque se o daltonismo 
era segredo, não havia justificativa para usar de-
liberadamente uma fita da cor verde. Para os mais 
íntimos, a angústia de Kleiton virou comédia. Para 
ele, o mais importante era afastar qualquer tipo 
de agouro, fosse de si, dos seus, ou do Timão. “Sai 
pra lá, zica!”, dizia, sorrindo encabulado, como só 
ele sabia.

Coluna dedicada ao querido Klécio, um artista 
das telas digitais e dos ambientes virtuais que pas-
sou por este mundo real como um sopro, sempre le-
vando alegria e leveza com seu coração gigante.

Um artista 
acima das cores

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

“Não havia mais como 
continuar no Auto Esporte, 
mesmo com todo o esforço 
que foi feito e os recursos que 
o futebol feminino trouxe para 
o clube, nós seguíamos sem 
conseguir avançar em algu-
mas questões básicas para o 
trabalho. Diante disso, recebi 
o convite de ir para o Botafogo 

e vamos agora trabalhar junto 
com Gleide tendo uma pers-
pectiva muito boa de voltar 
a levantar o título estadual”, 
comentou.

Para o lugar de Guilherme, 
o Auto Esporte contratou o téc-
nico Marconi Araújo que já teve 
passagem pela equipe do Mix-
to. Sobre a saída do antigo trei-

nador, o clube emitiu uma nota 
agradecendo por seu trabalho 
no Alvirrubro, já em relação às 
críticas feitas por Guilherme 
para a nossa reportagem, o 
presidente Helamã Nascimen-
to afirmou desconhecer esses 
fatores e que a saída do técnico 
para o Botafogo foi uma deci-
são pessoal dele.

Foto: Ortilo Antônio

Guilherme Paiva levou o Auto Esporte ao título de campeão paraibano de 2019 e colocou o clube no Brasileiro

O Palmeiras informou, 
ontem, que exames detec-
taram uma lesão muscular 
na coxa direita de Patrick de 
Paula. O jovem meio-cam-
pista marcou o primeiro gol 
da equipe na goleada por 5 
a 0 sobre o Delfín, do Equa-
dor, pelas oitavas de final da 
Copa Libertadores, no Está-
dio Allianz Parque, em São 
Paulo, e teve de ser subs-
tituído ainda no primeiro 
tempo com muitas dores.

Patrick passou por 
exames na manhã dessa 
quinta-feira. O Palmeiras 
não estima prazo para a re-
cuperação de lesão de seus 
atletas. No entanto, o jo-
gador está fora do clássico 
contra o Santos, amanhã, 
no Estádio da vila Belmiro, 
em Santos, pela 24ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, 

e é muito provável também 
que seja desfalque da equi-
pe nos jogos das quartas de 
final da Taça Libertadores 
diante do Libertad, do Para-
guai. Ele pode ficar fora por 
até um mês, o que o faria 
voltar aos gramados apenas 
no ano que vem.

O jovem meio-campis-
ta resgatou o bom futebol 
com a chegada do técnico 
Abel Ferreira. Com mais li-
berdade para ir ao ataque 
e finalizar, ele balançou as 
redes nas últimas duas vi-
tórias sobre Athletico-PR 
(3 a 0), pelo Brasileirão, e 
Delfín por 5 a 0. 

Depois da partida, o 
português explicou que o 
jogador já vinha com sinais 
de desgaste físico, mas não 
pôde preservá-lo por conta 
dos desfalques.

Com a lesão de Patrick, 
o treinador terá de que-
brar a cabeça para escalar 

o meio de campo para o 
clássico diante do Santos, 
já que Danilo e Gabriel Me-
nino estão suspensos pelo 
acúmulo de cartões amare-
los, Felipe Melo segue em 
recuperação de cirurgia no 
tornozelo e Ramires rescin-
diu o contrato com o clube 
recentemente. 

A tendência é que 
adiante o zagueiro Luan 
para a função para jogar 
próximo de Zé Rafael. Ele já 
havia testado o defensor no 
setor por alguns minutos.

"vamos ver o meio que 
vamos construir. Mas quem 
jogar vai dar o melhor de 
si para ajudar o time, eles 
têm tido um rendimento 
extraordinário. Queria ter 
mais volantes e meias, mas 
não temos. vamos procu-
rar soluções. Jogadores têm 
boas ideias, recursos, gosto 
de ouvi-los também. vamos 
ser competitivos, indepen-

dentemente de quem jo-
gar", avaliou o treinador.

Outro problema para 
Abel Ferreira é Gustavo 
Scarpa. O meia-atacante 
sofreu uma concussão após 
choque de cabeça no duelo 
diante dos equatorianos e, 
segundo o Palmeiras, se-
guirá em observação. Por 
precaução, é possível que 
ele também não enfrente o 
Santos.

O elenco voltou aos 
treinos na manhã de on-
tem, na Academia de Fu-
tebol. Os jogadores farão 
mais um trabalho antes na 
tarde desta sexta antes de 
encerrar a preparação para 
o jogo na vila Belmiro. O 
time alviverde está garan-
tido nas quartas de final 
da Libertadores, nas se-
mifinais da Copa do Brasil 
e ocupa o quinto lugar na 
tabela de classificação do 
Brasileirão, com 37 pontos.

Palmeiras fica sem Patrick de Paula
Ricardo Magatti
Agência Estado
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Dirigentes garantem gratificação aos jogadores para o clube
se manter na Série C, mas não revelam o valor a ser pago

Premiação agita
os bastidores do
clássico tradição

Botafogo e Treze fazem 
amanhã às 17h o Clássico Tra-
dição mais importante do sé-
culo e um dos mais relevantes 
da história. Em jogo, além da 
rivalidade que representa as 
disputas regionais entre João 
Pessoa e Campina Grande, a 
manutenção de uma das duas 
equipes na Série C do Campeo-
nato Brasileiro, já que, infeliz-
mente, para o futebol paraiba-
no, um de seus representantes 
na terceira divisão jogará, em 
2021, a Série D. Para evitar a 
queda, além dos esforços na 
preparação dentro de campo, 
os clubes têm reforçado o tra-
balho de preparação psicoló-
gica e logística para a partida 
e devem oferecer premiações 
para os elencos em caso de 
manutenção.

Mandante da partida e 
com a vantagem de jogar pre-
cisando apenas de um empate 
para não ser rebaixado, o Bo-
tafogo está desde quarta-fei-
ra concentrado em um hotel 
da cidade. A decisão surgiu 
através de uma demanda do 
elenco que solicitou essa reu-
nião antecipada do grupo para 
fortalecer o conjunto para o 
jogo tão importante. Além da 
vantagem por estar um ponto 
à frente - são 19 somados con-
tra 18 do Galo -, o momento 
do Belo é melhor, pois mesmo 
tendo perdido para o Paysan-
du na última partida, a equipe 

tecnicamente está melhor que 
o rival nesse momento da com-
petição.

Contudo, o clube sabe que 
nenhuma vantagem é certa 
quando se trata de um con-
fronto decisivo, especialmente 
contra um grande rival. Por 
isso, o presidente do Botafogo, 
Alexandre Cavalcanti tem se 
reunido com o elenco e dia-
logado ao longo da semana 
sobre a importância desse 
embate para o presente e o 
futuro do clube. O mandatário 
segue convicto de que a equi-
pe não cairá e confirmou que 
está acertando uma premiação 
para os atletas pela permanên-
cia na Série C.

“Em relação à premiação, 
ainda estamos discutindo so-
bre isso para que possamos ter 
uma definição conjunta sobre 
essa gratificação. Hoje estamos 
em regime de concentração 
total, inclusive com a minha 
presença no hotel ao lado de 
toda a delegação. Nosso elenco 
tem jogadores experientes e 
que estão cientes da impor-
tância dessa partida para o 
presente e o futuro do clube. 
Sigo afirmando, o Botafogo 
não vai cair.”, disse Alexandre 
Cavalcanti.

Enquanto isso, Walter 
Júnior, presidente do Treze, 
também se mostrou confiante 
na permanência do Galo na 
Série C, algo que só acontecerá 
em caso de vitória do clube no 
próximo sábado jogando no 
Almeidão, um feito que não 

ocorre, em jogos da Série C, 
desde 2002. Segundo o man-
datário, o elenco está focado 
no jogo e motivado para ir em 
busca de um bom resultado. 
Sobre a premiação em caso de 
vitória e permanência da divi-
são, o presidente informou que 
esse trabalho está sendo feito. 

“O diálogo com o grupo 
tem sido o melhor possível 
e tenho certeza que faremos 
um grande jogo onde no final 
esperamos sair vitoriosos. A 
questão da premiação é uma 
possibilidade que pode sim 
ocorrer, mas eu ainda não te-
nho confirmada. Essa é uma 
questão que está sendo busca-
da por torcedores e não tenho 
como afirmar ainda quanto ou 
como será feito, mas indepen-
dente disso, temos um grupo 
que está ciente da responsa-
bilidade e que sabe que, assim 
como nós, honraremos nossos 
compromissos e buscaremos 
fazer o melhor por eles, tenho 
certeza que esses jogadores 
buscarão o melhor para o Tre-
ze”, afirmou.

Mistério
As duas equipes seguem 

treinando cercada de muito 
mistério  sobre as escalações, 
embora se saiba que o Botafo-
go vai colocar em campo a for-
ça máxima e o Treze vai apos-
tar na experiência do veterano 
Marcelinho Paraíba para re-
petir o feito do ano passado 
quando evitou o rebaixamento 
do Galo.

Foto: Instagram/Botafogo

Jogadores do Belo seguem aprimorando a pontaria para o clássico decisivo de amanhã contra o Treze, no Almeidão

Com alguns desfalques, o Treze 
aposta na experiência do veterano 
Marcelinho Paraíba para se manter 
na Série C do próximo ano

Foto: Instagram/Treze

Ao vivo no Youtube(/funescpbgov),
Rádio Tabajara e 

nas redes sociais - às 20h
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Medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União, e estudantes agora têm até o dia 30 de dezembro

FNDE prorroga prazo para 
renovação semestral do Fies

Andreia Verdélio 
Agência Brasil 

O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) prorrogou 
novamente, agora para 30 
de dezembro, o prazo para 
a renovação semestral dos 
contratos de financiamento 
concedidos pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) do segundo semestre 
de 2020. Os aditamentos dos 
contratos deverão ser feitos 
pelo sistema SisFies.

A Portaria nº 719/2020 
que prorroga o prazo foi pu-
blicada ontem (3), no Diário 
Oficial da União (DOU). A 
medida vale para contratos 
simplificados e não simplifi-
cados. No caso de aditamen-
to não simplificado, quando 
há alteração nas cláusulas do 
contrato, como mudança de 
fiador, por exemplo, o aluno 
precisa levar a documenta-
ção comprobatória ao banco 
para finalizar a renovação. Já 
nos aditamentos simplifica-
dos, a renovação é formali-
zada a partir da validação do 
estudante no sistema.

Pedido de aditamento
Os contratos do Fies de-

vem ser renovados semes-
tralmente. O pedido de adi-
tamento é feito inicialmente 
pelas instituições de ensino 
e, em seguida, os estudantes 
devem validar as informa-
ções inseridas pelas faculda-
des no SisFies. Inicialmente, 
o prazo seria até 31 de outu-
bro, para contratos assina-
dos até dezembro de 2017. 
No mês passado o FNDE já 
havia prorrogado e agora 
novamente. Os contratos do 
Novo Fies, firmados a partir 
de 2018, têm prazos defini-
dos pela Caixa Econômica 
Federal.

Os Documentos de Re-
gularidade de Matrícula, 
emitidos pelas instituições 
de ensino, que tiveram os 
seus prazos de validade expi-
rados, deverão ser acatados 
pelos bancos, para renova-
ção do financiamento até a 
data estipulada com a pror-
rogação.

O Fies é o programa do 
governo Federal que tem 
como meta facilitar o aces-
so ao crédito para financia-
mento de cursos de Ensino 
Superior oferecidos por 
instituições privadas. Cria-
do em 1999, ele é ofertado 
em duas modalidades desde 
2018, por meio do Fies e do 
Programa de Financiamento 
Estudantil (P-Fies).

O primeiro é operado 
pelo governo Federal, sem 
incidência de juros, para 
estudantes que têm renda 
familiar de até três salários 
mínimos por pessoa; o per-
centual máximo do valor do 
curso financiado é definido 
de acordo com a renda fa-
miliar e os encargos educa-
cionais cobrados pelas insti-
tuições de ensino. Já o P-Fies 
funciona com recursos dos 
fundos constitucionais e dos 
bancos privados participan-
tes, o que implica cobrança 
de juros.

Vendas do comércio aumentam 6,1% 
no fim de semana da Black Friday

As vendas em lojas de 
rua e shopping centers de 
todo o país no fim de sema-
na da Black Friday (27 a 29 
de novembro de 2020) tive-
ram aumento de 6,1%, com 
relação ao mesmo período 
do ano anterior, de acor-
do com o Indicador Serasa 
Experian de Atividade do 
Comércio. Também houve 
crescimento de 0,6% na se-
mana, de 23 a 27 de novem-
bro, na análise de 25 a 29 do 

mesmo mês em 2019.
Segundo o economis-

ta da Serasa Experian, Luiz 
Rabi, os números positivos 
mostram uma melhora no 
varejo no segundo semestre, 
tendência que foi indicada 
pelos resultados do Dia das 
Crianças. “A reabertura do co-
mércio e o aumento da massa 
de renda da população, com a 
liberação da primeira parcela 
do décimo terceiro salário, 
ajudaram a registrar índices 
positivos pela primeira vez 
em 2020. A retomada das 
atividades econômicas se re-

fletiu numa melhora gradual, 
até termos o dado da Black 
Friday”, disse Rabi.

De acordo com Rabi, 
apesar do bom crescimen-
to, o resultado é o pior dos 
últimos três anos, reflexo do 
atual cenário de desempre-
go alto e redução pela me-
tade do auxílio emergencial. 
“A situação está melhor do 
que no início da pandemia, 
mas é preciso ter cautela e 
aguardar outros resultados 
para sinalizarmos uma re-
tomada mais acelerada da 
economia”.

Flávia Albuquerque
Agência Brasil

Foto: Agência Brasil

As empresas que de-
claram débitos e créditos 
tributários podem quitar 
as contas com o Fisco por 
meio do Pix, novo sistema 
de pagamentos instantâneo 
do Banco Central. Em par-
ceria com o Banco do Brasil, 
a Receita Federal está adap-
tando o recolhimento de 
tributos à nova tecnologia, 
lançada no mês passado e 
que executa transferências 
em até dez segundos.

O novo modelo do 
Documento de Arrecada-
ção de Receitas Federais 
(Darf), principal docu-
mento de arrecadação do 

governo Federal, passará 
a ter um código QR (ver-
são avançada do código de 
barras) que permitirá o pa-
gamento via Pix. Bastará o 
contribuinte abrir o aplica-
tivo do banco, ativar o Pix 
e apontar o celular para o 
código, que será lido pela 
câmera do celular.

Por enquanto, a no-
vidade só está disponível 
para as empresas obriga-
das a entregar a Declara-
ção de Débitos e de Crédi-
tos Tributários Federais, 
Previdenciários e de Ou-
tras Entidades e Fundos 
(DCTFWeb). A Receita, no 
entanto, estenderá o Pix 
para outros tipos de em-
pregadores.

Receita e BB iniciam 
arrecadação com Pix
Wellton Máximo
Agência Brasil

A reabertura do 
comércio e o aumento da 

massa de renda da 
população, com a 

liberação da primeira 
parcela do décimo 

terceiro salário, ajudaram 
a registrar índices 

positivos pela primeira 
vez em 2020 

Vendas em lojas de rua e shopping centers de todo o país no fim de semana da Black Friday tiveram alta, segundo Indicador Serasa Experian

Em todo o país

Influenciado pelo 
avanço nas vacinas con-
tra a covid-19 e pela ex-
pectativa de estímulos 
nos Estados Unidos, o 
mercado teve um dia de 
otimismo ontem. O dólar 
fechou no menor valor 
desde julho. A bolsa su-
biu e renovou a máxima 
desde o fim de fevereiro, 
mesmo perdendo o fôle-
go no fim da sessão.

O dólar comercial 
encerrou o dia vendido 
a R$ 5,14, com recuo de 
R$ 0,102 (-1,94%). Na 
mínima do dia, por vol-
ta das 13h40, chegou a 
ser vendido a R$ 5,12. A 
cotação está no menor 
nível desde 22 de julho, 
quando tinha fechado 
em R$ 5,114.

O euro comercial 
caiu 1,58% e foi vendido 
a R$ 6,242. A divisa está 
na cotação mais baixa 
desde 17 de setembro 
(R$ 6,198).

No mercado de 
ações, o dia também foi 
marcado pelo otimismo. 
O índice Ibovespa, da 
B3, fechou a quinta-fei-
ra aos 112.184 pontos, 
com leve alta de 0,24%. 
O indicador está no ní-
vel mais alto desde 21 de 
fevereiro, quando tinha 
atingido 113.681 pontos.

Por diversas vezes, 
ao longo do dia, o Ibo-
vespa superou a marca 
de 113 mil pontos. O 
índice, no entanto, desa-
celerou nos 30 minutos 
finais de negociação, até 
fechar próximo da esta-
bilidade.

Dólar fecha 
na menor 
cotação 
desde julho

Wellton Máximo
 Agência Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material de construção para a Secretaria de Educação de Areia/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00036/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: PREFETURA MUNICIPAL DE AREIA/PB e: CT Nº 00392/2020 

- 03.12.2020–SEMACON SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – R$ 50 47.702,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Necessaires para a Secretaria de Assistência Social, Areia/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00134/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00389/2020 - 03.12.20 - 

VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - R$ 4.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00136/2020
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 DP00136/2020, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para realização de procedimento de Artrodose Lombar 
L3-L5 com utilização de 02Cages Fusão Inerssomática (coluna), conforme decisão do processo n° 
0801093-54.2020.8.15.0071; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - R$ 38.200,00.

Areia - PB, 03 de Dezembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00300/2020, DISPENSA POR 
OUTROS MOTIVOS 00096-2020, Fundo Municipal de SaúdeeRicardo Lino de Santana, CPF nº 
045.044.284-58. OBJETO: ALTERAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
ART 57, II, § 2º DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: Juliana 
Viegas de Albuquerque Baracho e Ricardo Lino de Santana. DATA DA ASSINATURA:02/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N°01 ao CONTRATO N° 00209/2020 do PREGÃO ELETRÔ-
NICO00001/2020; PARTES:Fundo Municipal de SaúdeeHEALTH Nutrição Hospitalar Eireli, CNPJ 
nº 27.657.870/0001-94. OBJETO: alteração do valor inicialmente ajustado, nos termos previstos 
em sua Cláusula Décima. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 65, II, d, §§1°; 2°da Lei Federal n° 
8666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE / 
HEALTH Nutrição Hospitalar Eireli. DATA DE ASSINATURA:02/12/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 (dois) 
veículos novos (zero-quilômetro) tipo passeio, para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação de Assunção-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2015. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@
assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 03 de Dezembro de 2020
 JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2020

A Secretaria de Educação do Município de Alagoa Grande, torna público que realizará CHA-
MADA PÚBLICA Nº 002/2020, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, 
no dia 11/12/2020 às 9:30 horas, na Sala da Secretaria de Educação, situada à Rua Cônego Firmino 
Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

A Chamada Pública e informações poderão ser obtidas no endereço acima das 8:00 às 12:00 
horas, até o dia 10/12/2020. Tel.: (0xx83) 3273-2687.

Alagoa Grande(PB), 3 de dezembro de 2020.
Alessandra Lívia de Melo Lima Rodrigues

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 22.2020.
OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor contratado de R$ 180.000,00 

(Cento e Oitenta Mil Reais), representado pelo valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), 
objetivando a : Aquisições de Medicamentos por percentual de desconto pela ABCFarma / similar 
para melhor atender as necessidades da população do município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: ROBERTO PORPINO LOPES – CNPJ: 41.205.303/0001-28

JUSTIFICATIVA: Em virtude de alguns itens contratados terem se esgotados e por serem de 
extrema necessidade para melhor atender a população carente do município.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 03/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATO MAIS ADITIVO: R$ 225.000,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil 

Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 22.2020.
OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor contratado de R$ 180.000,00 

(Cento e Oitenta Mil Reais), representado pelo valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), 
objetivando a : Aquisições de Medicamentos por percentual de desconto pela ABCFarma / similar 
para melhor atender as necessidades da população do município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: ROBERTO PORPINO LOPES – CNPJ: 41.205.303/0001-28

JUSTIFICATIVA: Em virtude de alguns itens contratados terem se esgotados e por serem de 
extrema necessidade para melhor atender a população carente do município.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATO MAIS ADITIVO: R$ 225.000,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil 

Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00001/2020.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Planejamento, Organização e Execução 

do Concurso Público de provas e títulos para seleção de candidatos para o preenchimento de di-
versas vagas de cargos públicos de Nível Médio e Superior da Prefeitura Municipal de Belém – PB.

PROPOSTA CLASSIFICADA E VENCEDORA: 
AESST – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA – R$ 408.000,00 (Qua-

trocentos e Oito Mil Reais)
PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS: 
FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ – FUNVAPI, não atendeu ao subitem 9.6.1. do edital
EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, não atendeu ao subitem 9.6.1. do edital.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

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

PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:
Belém, 02 de Dezembro de 2020

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00172/2018 PARTES: STTP / 

RÁDIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS 
INALTERADAS, ORIUNDAS DA CHAMADA PÚBLICA 0002/2018/STTP,  COM FULCRO NO ART 
57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / RÁDIO E TELEVISÃO 
CAMPINA GRANDE. ASSINATURA: 03/12/2020.FELIX ARAUJO NETO/Superintendente - STTP
  

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS- PROCON - CG
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.008/2020
O COORDENADOR EXECUTIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFU-

SOS- PROCON –CG, NOS TERMOS DO RELATÓRIO FINAL APRESENTADO PELO PREGOEIRO 
OFICIAL E OBSERVADO PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 01.008/2020, QUE OBJETIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA EM AMBIENTAÇÃO PARA, LOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NA FORMA DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS, DESENVOLVIMENTO, SUPORTE TÉCNICO, GERENCIAMENTO 
DE INFORMAÇÕES, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES 
DESENVOLVIDAS, MANTIDAS E INTERNALIZADAS PELO PROCON DE CAMPINA GRANDE-PB. 
ADJUDICO E HOMOLOGO O CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM FAVOR 
DE: LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA – EPP, CNPJ 
11.905.103/0001-17.VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 1.169.000,00 (UM MILHÃO CENTOS 
E SESSENTA E NOVE MIL REAIS).  CAMPINA GRANDE - PB, 02/12/2020. RIVALDO RODRIGUES 
CAVALCANTE JR - COORDENADOR EXECUTIVO DO - PROCON - CG.

FUNDO MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON/CG
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.008/2020

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANU-
TENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS, 
DESENVOLVIMENTO, SUPORTE TÉCNICO, GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTIA 
DE FUNCIONAMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS, MANTIDAS E 
INTERNALIZADAS PELO PROCON DE CAMPINA GRANDE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 01.008/2020. AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE 
DOTAÇÃO, CONSTANTE DO ORÇAMENTO VIGENTE: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE / PROCON: INSTITUCIONAL: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA 
DOS DIREITOS DIFUSOS. FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO 
PROCON. ELEMENTO DE DESPESA:33.90.40-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO.RECURSO: 1001-RECURSOS PRÓPRIOS. PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: 
12(DOZE) MESES. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREI-
TOS DIFUSOS – PROCON-CG E: LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE 
PÚBLICO LTDA – EPP, CNPJ 11.905.103/0001-17.CT Nº 01.023/2020-CSL. VALOR TOTAL DA 
CONTRATAÇÃO R$ 1.169.000,00 (UM MILHÃO CENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS). 
RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR - COORDENADOR EXECUTIVO DO - PROCON – CG. 
CAMPINA GRANDE- PB,02/12/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador João Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, às 08:30 horas 
do dia 17 de Dezembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para 
Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para a prestação de serviços de pagamento, com exclu-
sividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de servidores 
públicos ativos, inativos e pensionistas, da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, bem como aqueles admitidos durante o prazo de 
execução do Contrato; concessão de empréstimo consignado, em conformidade com o Termo de 
Referência  Anexo I, parte integrante deste Edital: Exclusividade do processamento e pagamento da 
Folha de Pagamento dos Servidores efetivos, comissionados,contratados da Prefeitura Municipal de 
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, sem qualquer custo para a Municipalidade. Concessão de Crédito 
Consignado em Folha de Pagamento dos Servidores Ativos, Inativos, Pensionistas, Contratados da 
Prefeitura; Exclusividade no Processamento do Pagamento a Fornecedores da Prefeitura Municipal 
de CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, através de meio eletrônico; conforme especificações técnicas 
constantes no anexo I (Termo de Referência/Projeto Básico). Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001A/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.
com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Índios - PB, 03 de Dezembro de 2020
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00085/2020, para o dia 
16 de Dezembro de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Benedito 
Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 03 de Dezembro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº089/2020

Dispensa de Licitação Por Outros Motivos Nº013/2020. Contratante:Prefeitura de Coremas/
PB.Contratada:Susgestão - Serviços Técnicos E Administrativos Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52. 
Considerandoque a vigencia do Decreto Municipal Nº 001/2020; Decreto Municipal Nº 011/2020; 
Decreto Municipal Nº 013/2020; Decreto Municipal Nº 014/2020; Decreto Municipal Nº 023/2020, 
Decreto Municipal Nº 026/2020 de 17/11/2020, desta forma considerando a necessidade da 
continuação dos serviços prestados pela contratada (na área de saúde com atendimento a nível 
ambulatorial em regime de plantões, na Policlínica, SAD - Serviço de Atenção Domiciliar “Melhor 
em Casa”, Plantonistas/Urgentistas para o SAMU, Central de Regulação, Auditoria Médica e 
Unidades de Saúde da Família (PSF), atendendo as necessidades do Município de Coremas-PB), 
ainda visando atender as medidas temporárias e emergenciais - COVID/19, através dos Decretos 
Municipais e suas alterações; Considerando a continuação dos serviços e por se tratar de serviços 
esseciais e de natureza continuada, e ainda considerando a cláusula décima do contrato vigente 
até 31/12/2020, desta forma a nova vigência será a partir de 01/01/2021 a 31/12/2021, por conta 
dos serviços contratados serem considerados essenciais e de natureza continuada;Considerand
ooacrecentadoo valor total a ser acrecentado será de R$ 441.594,00 (Quatrocentos e quarenta e 
um mil quinhentos e noventa e quatro reais), que deverá ser pago pelas prestações de serviços 
prestados dentro dos períodos dasvigencias dos Decretos Municipaisemergenciais do COVID/19.
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente 
termo aditivo.Partes: Francisca das C. A. de Oliveira(Pela contratante) eo Sr. Albanio Ferreira da 
Silva(Pela contratada).

Coremas/PB,30de novembro de 2020
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SEGUNDA NOTA DE 

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

conhecimento dos interessados que foi protocolado junto a esta CPL via endereço eletrônico (co-
remascpl.recurso@gmail.com) no dia 30/11/2020 um pedido feito pela licitante Limpcar Nogueira 
Ambiental Coleta de ResiduosLtda, CNPJ: 10.507.466/0001-31“Ressalta-se que após a correção 
irregular (feita apenas para pela CPL) O PREÇO APRESENTADO FOI MAJORADO, ISTO É, 
AUMENTADO PELO JULGADOR, vejamos: “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.” 
Desta forma, a presente proposta estaria desclassificada de acordo com a Lei. Diante disso, solicito 
a cópia integral do referido processo, para que o mesmo seja entregue ao MPE e outros órgãos 
fiscalizadores. Como também, renego a atualização VICIADA feita pela douta comissão.” referente 
a Tomada de PreçosNº 013/2020.A CPL vem prestar as considerações necessárias para a licitante 
Limpcar. Vejamos a seguir:Considerando a afirmativa “correção irregular e Como também, renego 
a atualização VICIADA feita pela douta comissão”da Limpcar, a CPL vem informar que a correção 
não foi feita por esta Comissão julgadora e sim pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura, contudo 
vale ressaltar que os profissionais que compõe o quadro do referido setor são todos de reputação 
ilibada, ainda informamos que até apresente data não temos conhecimento de conduta irregular 
dos atos administrativo do “Setor de Engenharia” de qualquer natureza por parte de seus membros, 
caso os representantes da Limpcar tenha conhecimento ou provas documentais contra qualquer 
um membros desta CPL ou do Setor de Engenharia desta Prefeitura, que apresente imediatamente 
aos órgãos de controle interno e fiscalização dos municípios, para que os mesmos adote as devidas 
providências necessárias e cabíveis;Considerandoa afirmativa “proposta desclassificada”da Limpcar, 
a CPL vem informa que ainda não retificou o primeiro julgamento das propostas de preços deste 
certame, por tanto isso só vai acontecer após o julgamento da autoridade competente conformesoli-
citado pela própria Limpcar em seu recurso e neste caso ainda estamos aguardando;Considerando 
a afirmativa“solicito a copia integral do referido processo, para que o mesmo seja entregue ao MPE 
e outros órgãos fiscalizadores”da Limpcar, a CPL vem informar que por se tratar de matéria não 
conclusa a Limpcar deverá protocolar um pedido por escrito noshorários normais de expediente das 
08h:00min ás 12h:00min na sala da CPL no seguinte endereço “Rua Maria Alves Barbosa, Nº S/N, 
Bairro: Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin)” 
devendo ainda a Limpcar arcar com os custo de reprodução das peças constante dos autos do 
certame desejado. Diante do exposto vale lembrar para a Limpcar mais uma vez caso discorde 
com os julgados por esta Comissão, tem todo direito de questionar em outras fases deste certame 
ou junto aos órgãos de controle interno e fiscalização dos municípios. 

Coremas/PB, 30 de novembro de 2020.
GildemarcosDiogenes Gurgel

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2020
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Chamada Pública nº 002/2020, 

tendo como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PNAE DESTE MUNICÍPIO, onde a ASSOCIACAO 
RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO teve foi sua proposta desclassificada 
conforme parecer jurídico apenso aos autos e sendo declarada vencedora a ASSOCIACAO DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DO CURIMATAU PARAIBANO CNPJ 36.238.364/0001-51 com o 
valor total de R$ 85.045,00. Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 
e alterações. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 
horas de segunda a sexta-feira, e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 03 de dezembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO - VALOR
CONTRATO Nº. 20201/2019 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 

CONTRATADO: MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA - ME,.FUNDAMENTAÇÃO: CLÁUSULA TERCEI-
RA DO CONTRATO, C/C O §1º DO ART.65 DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ACIMA, NO VALOR 
DE R$ 51.184,52(cinquenta e um mil, cento e oitenta quatro reais e cinquenta e dois centavos, 
TOTALIZANDO R$ 512.668,34 (quinhentos e doze mil. Seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e 
quatro centavos) PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 11,09% DO VALOR 
INICIAL CONTRATADO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE 
CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO 1061333-56/2018/MINISTÉRIO DO ESPORTE: 02 
DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

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

DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO PINTADO - ESPERANÇA PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00005/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00198/2020 - Versatta 
Serviços e Constuções Eireli - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 38.652,49. ASSINATURA: 03.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBER-

TAS COM VESTIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00003/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00181/2019 - Ecol Engenharia e 
Construcoes Ltda - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 9 meses. ASSINATURA: 26.11.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo da planilha inicial, acarretando 

assim no aditivo do valor contratado de R$ 67.086,86 (Sessenta e Sete Mil Oitenta e Seis Reais 
e Oitenta e Seis Centavos) ao inicialmente contratados no valor de R$ 278.322,04 (Duzentos e 
Setenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos), conforme planilha em anexo, 
totalizando a importância de R$ 345.408,90 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Quatrocentos e Oito 
Reais e Noventa Centavos), representados por um percentual de 24,10% (vinte e quatro vírgula dez 
por cento), objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de ginásio 
no Sítio Escrivão, Guarabira/PB, conforme Termo de Referência, conforme material em anexo

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: J R P CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 05.157.468/0001-08

JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução da obra, houve a necessidade de ajustar os quantita-
tivos de alguns itens da planilha contratada originalmente, em razão da demanda da administração 
municipal em executar melhorias adicionais na execução da obra.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30.11.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa especializado com capacidade de realizar serviços médicos e procedimentos cirúrgicos, 
fica critério da empresa contratada disponibilizar espaço adequado conforme as normas sanitárias 
vigentes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AZDL SERVICOS 
DE SAUDE LTDA - R$ 215.850,00.

Igaracy - PB, 03 de Dezembro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a unidade Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) 

do Município de Igaracy – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00030/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 
301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 096 3390.30 00 211 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00100/2020 - 03.12.20 - FARMAGUEDES COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 226.467,90.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa especializado com capacidade de realizar serviços médicos e procedimentos cirúrgicos, 
fica critério da empresa contratada disponibilizar espaço adequado conforme as normas sanitárias 
vigentes; ADJUDICO o seu objeto a: AZDL SERVICOS DE SAUDE LTDA - R$ 215.850,00.

Igaracy - PB, 03 de Dezembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE TIPO (TERMOMETRO DIGITAL, TEN-

SIOMETROS DIGITAL, OXIMETROS DE DEDO, NEBOLIZADORES PORTÁTIL, UMIDIFICADOR 
DE AR PORTÁTIL, CADEIRAS DE RODAS), PARA USO NO MONITORAMENTO E COMBATE AO 
VIRUS CORONAVÍRUS) NO MUNICIPIO DE IGARACY–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00028/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.001 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
– FUS, 096 3390.30 00 211 MATERIAL DE CONSUMO; 10 122 1011 2091 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID –19, 371 3390.30 00 
MATERIAL DE CONSUMO; 10 301 1011 1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA 
A SAÚDE – FUS; 090 4490.52 00 211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Igaracy e: CT Nº 00093/2020 - 29.10.20 - ALEX ANDRADE LOPES - CNPJ 12.361.800/0001-17 - 
R$ 29.100,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 105/2020 – Processo: 054/2020, Tomada de 
Preços nº 006/2020 – 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 23/10/2020.

Ingá(PB), 21 de outubro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos tipo : 
passeio, utilitário e ambulância de simples remoção, destinado a atender a demandas da Secretaria 
de Saúde deste Município, readequando e melhorando o fluxo dos usuários/pacientes para os 
serviços de saúde, com o objetivo de atender as condições de segurança estabelecidas em razão 
do estado de emergência em saúde pública ocasionado pela pandemia da COVID 19. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. 
E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 03 de Dezembro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Tablets, para 
atender as necessidades da rede municipal de ensino. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 03 de Dezembro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas especializadas 
para Construção do Terminal de Integração do Varadouro, no bairro do Varadouro, na cidade de 
João Pessoa/PB.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
comunica aos interessados que, após exame da documentação da referida Concorrência Pública, 
foram HABILITADAS: AP ENGENHARIA LTDA e CONSÓRCIO CRM/EDCON. INABILITADAS: 
COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA Descumprimento do subitem 7.4.3 do edital e CON-
SÓRCIO GURGEL SOARES & PLANA, por descumprimento do subitem 7.4.1 do edital. O relatório 
completo encontra-se no portal da transparência da Prefeitura de João Pessoa. Ficam franqueadas 
vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei. 

João Pessoa 03 de dezembro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2016/SEPLAN
7º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.105/2018/SEDEC – Ampliação, Reforma e Manutenção da 

Escola Municipal João Monteiro da Franca na Cidade de João Pessoa-Pb – Lote 03.
LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33010/2016/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, (CNPJ Nº 02.349.757/0001-10).
OBJETO: Transferir da Secretaria Municipal de Infraestrutura para a Secretaria Municipal de 

Educação as atribuições de gestão e fiscalização do contrato acima referenciado, ora a cargo da 
primeira, principalmente as constantes nas cláusulas: 6.2;8.2;9.1;9.2; 9.5;11.1;11.8;13.2.2;13.5.4
.1;15.12;15.14;21.4.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo/PMJP e Raimilson Tadeu da Silva Pereira/ ACCOCIL
Data da Assinatura: 20/11/2020

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

Secretário Municipal de Educação

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2016/SEPLAN
7º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.103/2018/SEDEC – Ampliação, Reforma e Manutenção da 

Escola Municipal Santos Dumont na Cidade de João Pessoa-Pb – Lote 01.
LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33010/2016/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, (CNPJ Nº 02.349.757/0001-10).
OBJETO: Transferir da Secretaria Municipal de Infraestrutura para a Secretaria Municipal de 

Educação as atribuições de gestão e fiscalização do contrato acima referenciado, ora a cargo da 
primeira, principalmente as constantes nas cláusulas: 6.2; 8.2;9.1;9.2;9.5;11.1;11.8;13.2.2;13.5.4
.1;15.12;15.14;21.4.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo/PMJP e Raimilson Tadeu da Silva Pereira/ ACCOCIL
Data da Assinatura: 20/11/2020

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

Secretário Municipal de Educação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA EXTERNA DO 

COMPLEXO ESPORTIVO MONTE ALEGRE (PRAÇA), NO BAIRRO CARECÃO NO MUNICÍPIO 
DE LAGOA SECA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Lagoa Seca e: CT Nº 00114/2020 - BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - CNPJ: 
31.162.496/0001-23 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 55.179,33. ASSINATURA: 01.12.20

Lagoa Seca – PB, 01 de Dezembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2020

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 DV00001/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA DE NO MINIMO 150 CC, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA – CNPJ: 
08.839.644/0001-80 - R$ 15.870,00.

Matinhas - PB, 30 de Novembro de 2020.
JOSENILDO BERNADO DA SILVA

Presidente
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA DE NO MINIMO 150 CC, PARA ATENDER AS NECES-

SIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Matinhas: 01.010 - Câmara 
Municipal de Vereadores - 01 031 0002 2001 Manutenção das Atividades Legislativas - Elemento de 
despesa 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 31/12/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Matinhas e: CT Nº 00003/2020 - 30.11.20 – NOVO RUMO 
MOTORES E PEÇAS LTDA – CNPJ: 08.839.644/0001-80 - R$ 15.870,00.

 Matinhas - PB, 30 de Novembro de 2020.
JOSENILDO BERNADO DA SILVA

Presidente
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 17 de 
Dezembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de medicamentos controlados diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3625–1000. E-mail: lfluanfabricio@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 03 de Dezembro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 17 de 
Dezembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de material médico hospitalar diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3625–1000. E-mail: lfluanfabricio@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 03 de Dezembro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 17 
de Dezembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aqui-
sição parcelada de material odontológico diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3625–1000. E-mail: lfluanfabricio@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 03 de Dezembro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 18 de 
Dezembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de medicamentos diversos, destinado ao fundo municipal de saúde deste de Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1000. 
E-mail: lfluanfabricio@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 03 de Dezembro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 17 de 
Dezembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de medicamentos controlados diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3625–1000. E-mail: lfluanfabricio@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 03 de Dezembro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de peças e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota 
do Município de Marcação–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 03 de Dezembro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 000156/2019, em 15.08.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços com a conclusão da construção de uma quadra coberta 

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

Piancó-PB, 03 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ- PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2020

A Prefeitura Municipal de Puxinanã– PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 
nº 0002/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS. 
DATA DE ABERTURA: 18/12/2020 as 10:00 horas (horário local), por meio do site BLL.ORG.BR. 
Informações: no endereço Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de 
expediente. Outras informações pelo E-mail cml.puxinana@gmail.com. Edital: https://www.puxinana.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; BLL.ORG.BR

Puxinanã– PB, 07 de outubro de 2020
Allan Franklin Custódio

Pregoeiro Oficial

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

ADITIVO DE VALOR
Termo aditivo 04 ao Contrato de Nº 00066/2019. Partes Prefeitura Municipal de São Seb. de 

Lagoa de Roça ePollyefe Construções,Objeto:Contratação de Empresa de Engenharia Civil para 
Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça, (Rua Francisco da Cunha - Trecho 1, Rua Francisco da Cunha - Trecho 
03, Rua João Terto, Rua Projetada Gavião, Travessa Pedro dos Santos, Rua Projetada. Conforme 
Contrato de Repasse 1053093-59/2018, Celebrado Entre O Ministério das Cidades e a PMSSLR. 
Empreitada Por menor preço unitário, Tipo Menor Preço Global, Com Fornecimento de Mão de 
Obra e Todos os Seus Encargos, Materiais, Equipamentos, Maquinário, Ferramentas, Acessórios, 
Água, Energia e Tudo Quanto for necessário para a Perfeita Execução e Acabamento dos Serviços. 
Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00002/2019.02070.15.451.2009.1022-4490.51.00.00- 
001/940/Cont. de Rep. 1053093-59/2018 M. CIDADES. Objeto do Aditivo: Refere-se o presente 
aditivo de acréscimo de valor de R$ 5.266,10. Mantendo as demais Cláusulas Inalteradas, Com 
Fulcro No art. 65, I “a” e “b” §1º da LEI Nº 8.666/93, Assinam: Severo Luís do Nascimento Neto e 
Polyefe Construções.27/11/2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 
Pública de Serviço objetivando: A Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, 
por intermédio da Secretaria de Cultura e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 de 29 de 
junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), torna púbico o presente edital que regulamenta o PRÊMIO DO 
ARTESANATO – 2020, em conformidade com o Decreto Federal Nº 10.464 de 17 de agosto de 
2020 e o Decreto Municipal Nº 25 de 16 de agosto de 2020 e suas eventuais modificações no que 
lhe for aplicável. Visando valorizar e fortalecer a diversidade da cultura. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 12:00 horas do dia 
17 de Dezembro de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rua Jose Rodrigues Coura, 53 
- Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada 
a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de Dezembro de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2020, que objetiva: Aquisição Emergencial 
de Equipamentos e Materiais para testagem destinados ao enfrentamento da pandemia mundial 
ocasionada pelo Corona Vírus (COVID–19) no atendimento das necessidades urgentes dos 
profissionais da saúde e a população atingidas pela pandemia, com fulcro no Decreto Legislativo 
nº 06/2020 do Congresso Nacional , bem como,nos termos da OMS que instituiu Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e ainda com base na Lei nº 13.979/2020; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ACS SERVICOS E COMERCIO 
DE MAQUINAS E PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 145.200,00.

Santa Cecília - PB, 03 de Dezembro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, EM PRO-
CESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
nº IN00020/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor 
inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
06401/2019 - Giovanna Castro Lemos Mayer - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 
39.000,00; e prorroga o prazo até o final do exercício financeiro de 2020. ASSINATURA: 20.11.20
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 00031/2020

OBJETO: Aquisição Emergencial de Equipamentos e Materiais para testagem destinados ao 
enfrentamento da pandemia mundial ocasionada pelo Corona Vírus (COVID–19) no atendimento 
das necessidades urgentes dos profissionais da saúde e a população atingidas pela pandemia, com 
fulcro no Decreto Legislativo nº 06/2020 do Congresso Nacional , bem como,nos termos da OMS que 
instituiu Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e ainda com base na Lei 
nº 13.979/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Santa Cecília: 07.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 3010007 2023 
Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saúde 10 301 0007 2024 Desenvolver as Atividades 
do PSF 10 301 0007 2026 Desenvolver as Atividades do PAB 10 302 0007 2028 Ações da Média 
e Alta Complexidade – Mac 3390.30 – Material de Consumo 4490.52 – Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00089/2020 - 03.12.20 - ACS SERVICOS E COMER-
CIO DE MAQUINAS E PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ 24.976.859/0001-07 - R$ 145.200,00. 
LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:45 horas do dia 17 de Dezembro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo tipo VAN, destinado 
a atender as necessidades da Secretaria de Saúde – Solânea/PB., para o exercício 2020 Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. 
E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 03 de Dezembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:45 horas do dia 17 de Dezembro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa, para prestação de 
Serviços Funerários destinados ao sepultamento de pessoas carentes do município de Solânea/
PB, durante o exercício 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 03 de Dezembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:45 horas do dia 17 de Dezembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para a prestação de serviços de locação de máquinas Xerox (COPIADORA, IMPRESSORA E 
SCANNER) para atender as necessidades das Secretarias da Administração Municipal – Solânea/
PB, para o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.
solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 03 de Dezembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 17 de Dezembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de Materiais de 
Construção, destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal–Solânea/PB, para 
o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 03 de Dezembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 0190/2020-CPL
OBJETO: Fica rescindido unilateralmente o Contrato nº 0190/2020-CPL, celebrado com a 

empresa NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO EIRELI, cujo objeto é a Contratação de 
empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra de construção de uma Praça 
na Rua Santos Dumont, na cidade de Solânea/PB, em virtude do descumprimento dos prazos 
contratuais. FUNDAMENTO LEGAL: art. 78, I, II e III e 79,I da Lei nº 8.666/93.

Tomada de Preços nº 002/2020
Data de Assinatura: 03.12.2020
PREFEITO: KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO Nº001

TOMADA DE PREÇOS Nº002/2018
A Prefeitura Municipal de Solânea, através de seu Prefeito NOTIFICA a Empresa: HUMBERTO 

RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME - AV. ILZA RIBEIRO, 513, JACUMÃ, CONDE/PB, CNPJ nº 
35.590.090/0001-00, Vencedora da Tomada de Preços nº 0002/2018, Contrato nº0220/2018-CPL, 
cujo objetivo é a Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da 
obra de construção de uma Escola com 04 (quatro) salas de aula, no Município de SolâneaPB, 
para concluir a obra licitada dentro do prazo previsto no Terceiro Termo Aditivo, que se encerra no 
dia 10.01.2021,  pois não haverá concessão de novo prazo de prorrogação. Caso a obra não seja 
concluída, será rescindido o contrato e aplicadas às penalidades previstas no Contrato e na Lei nº 
8.666/93, pelo descumprimento do prazo de execução da obra.

Intime-se e Publique-se.
Solânea/PB, 03 de Dezembro de 2020. 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2020. PROCESSO Nº093/2020. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00014/2020. 1.0 - DO OBJETIVO.REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM O 
FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, MICRO PROCESSADO COM CHIP, UTILIZADOS NA 
OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL/ETANOL, ÓLEO DIESEL), 
LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. 2.0- DO 
RESULTADO.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - CNPJ: 12.039.966/0001-
11 - Valor R$: 1.242.669,99 - Taxa de Administração: -4,41%. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita 
- PB, 03 de dezembro de 2020.LUCIANO CORREIA CARNEIRO. SecretárioMunicipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTI-
ZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO–DE–OBRA, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 208/2020, de 16/09/2020, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00024/2020, que obje-

tiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO–DE–OBRA, MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 01.085.073/0001-96
Valor R$: 4.028.500,00

Santa Rita - PB, 03 de dezembro de 2020.
 MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

          Santa Rita - PB, 03 de dezembro de 2020. 
OSECRETÁRIO DEINFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSDO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00024/2020, que ob-

jetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO–DE–OBRA, MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 01.085.073/0001-96
Valor R$: 4.028.500,00
Publique-se e cumpra-se.

KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2020 – UASG 925302                    
            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, 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 18/12/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMNETO 

DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE ALIMENTAÇÃO, OU TECNOLOGIA SIMILAR, EM PVC, 
EQUIPADO COM MICROPROCESSADOR COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, COM 
RECARGAS MENSAIS, destinado ao Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba - DETRAN, 
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 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, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01643-5
                                                                                                    João Pessoa, 03 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 177/2020 – 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.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 18/12/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, destinado ao 
Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro - HRDJC, 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 gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01665-9
                                                                                                   João Pessoa, 03 de dezembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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 

REVOGAÇÃO
Pelo presente edital, fica revogada a partir desta data, e sem nenhum efeito, a procuração 

pública, lavrada no livro 271 folha 108, datada em 25 de outubro de 2018, no serviço notarial 
Pessoa Milanez, 3° Ofício de Notas, desta capital em que é parte outorgante: Eduardo Henrique 
da Costa, CPF 022383474-29 e parte outorgada Romulo Marcelo de Moraes, CPF 796572734-04.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 116/2020

REGISTRO Nº 20-01657-6
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 150 KVA, DESTINADA A ESCOLA ECI DR 

TRAJANO PIRES DA NÓBREGA, EM CONDADO - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 22 de dezembro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 02 de dezembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 8ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) 
DIAS. PROCESSO: 0047141-81.2013.8.15.2001 (PJE). O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude de lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou deste conhecimento 
tiverem que por este Juízo e Cartório da 8ª Vara cível desta Comarca, tramitam os autos do 
processo acima proposto por Nome: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em desfavor de 
Nome: LPA CONSTRUCOES LTDA e outros por estes não terem sido encontrados no endereço 
indicado nos autos, É o presente EDITAL para QUE OS PROMOVIDOS: LPA CONSTRUCOES 
LTDA, LARISSA CECILIA PINTO MOURA, LUIZ PAULO ALTENHOFEN, SINOMAR MARIA NETO 
e MARIA LEONICE PINTO, no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir decurso do prazo deste 
edital fixado em 20 (vinte) dias. efetuar o pagamento da importância de R$ 16.421,61 (dezesseis 
mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), atualizada até19/11/2013 ou a 
entrega da coisa, se for o caso, hipótese em que ficara isento do pagamento de custas proces-
suais e honorários advocatícios. Fica a parte advertida de que não sendo embargada a ação ou 
rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se 
este mandado em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, Título II, 
Capítulo II e IV do Código Processo Civil. Advertindo-se que será nomeado curador especial em 
caso de revelia. E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o (a) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, expedir 
o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixada cópia no átrio do Fórum local. 
Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade João Pessoa – PB. Aos 25 de novembro de 2020, 
FRANCIMARIO FURTADO DE FIGUEIREDO. Analista/Técnico Judiciário, o digitei. Dr(a). Renata 
da Câmara Pires Belmont, Juiz(a) de Direito.  



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de dezembro de 2020   20
Publicidade

SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAÍBA – SINDEP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba – SINDEP, entidade sindical de primeiro 
grau, representando os profissionais Enfermeiros em nível Estadual, inscrito sob o CNPJ nº 
07.227.878/0001-03, código da entidade sindical nº 98030-7, Carta Sindical nº 46224.000201/2007-
68 sediado na Praça da Independência, 18. Empresarial Independência, Sala 312, 3º andar, Centro, 
João Pessoa – PB, CEP 58.013-025, neste ato representado por sua Presidente Milca Rodrigues 
do Rego, inscrita no Coren nº 241.430, portadora da cédula de identidade RG nº 09.394.068-88/
PB e CPF nº 442.684.835-00 no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os 
Enfermeiros Associados deste sindicato a comparecer a Assembleia Geral Extraordinária, cuja 
ordem do dia será: discussão e alteração do estatuto, substituição de diretores, aprovação da ata de 
reunião da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e outros assuntos também poderão ser discutidos 
ou aprovados. Irá ser realizada no dia 11 de dezembro de 2020, no SINDEP, no endereço Praça da 
Independência – Empresarial Independência – 3º andar, sala 312 - Centro, a instalar-se em primeira 
convocação as 14:00 e em segunda convocação as 14:15. João Pessoa, 03 de dezembro de 2020.

MILCA RODRIGUES DO REGO
Presidente do Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA – OCB-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA 

PARAÍBA – OCB-PB, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.299.638/0001-87, no uso das atribuições que 
lhe conferem o artigo 17, § 1º e 37, “i” do Estatuto Social e considerando as diversas medidas 
de prevenção da pandemia do Coronavírus – COVID-19, convoca os senhores Presidentes das 
Cooperativas Filiadas e Regulares, para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 16 
de dezembro de 2020, através de videoconferência, por meio de plataforma virtual Google https://
meet.google.com/emm-tyqt-hzs, em Primeira Convocação, às 14h00, com a presença de metade 
mais uma das Cooperativas filiadas e Regulares e, em Segunda Convocação, às 15h00, com no 
mínimo 10 (dez) Cooperativas Filiadas e Regulares, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1) Pauta de Reivindicações apresentadas pelo Sindicato Interestadual dos Trabalhadores dos 
Celetistas em Cooperativas nos Estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco 
– SINTRACOOP à OCB/PB; 2) Autorização para a Diretoria da OCB/PB firmar instrumento coletivo 
de trabalho. Para efeito de quorum de instalação, o número mínimo de cooperativas com direito a 
voto, nesta data é de 51 (cinquenta e uma) Cooperativas Filiadas e Regulares.

  João Pessoa, 04 de dezembro de 2020.
André Pacelli Bezerra Viana

Presidente – OCB-PB

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - Presidente da Federação Paraibana 
de Voleibol, com fulcro nos estatutos em vigor, CONVOCA a Assembleia Geral Extraordinária da 
FPV para reunir-se às 18:00 horas do dia 21 de Dezembro de 2020,em primeira convocação e meia 
hora após em segunda convocação, na sede da Federação Paraibana de Voleibol situada a Rua 
João Bernardo de Albuquerque n° 99 Salas 203 e 204 bairro Tambía  João Pessoa, para deliberar 
sobe a seguinte ordem do dia: eleger Presidente e Vice Presidente da FPV para o quadriênio março 
de 2021 à março de 2025. As chapas concorrentes devem ser registradas no período das 08:00 
às 12:00 hs dos dia de 07 à 10 de Dezembro de 2020 .no endereço acima  – Carlos Fernandes 
de Lima Filho - Presidente.

HOTEL  CAIÇARA S.A - CNPJ 08.603.680/0001-40 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EM 14.08.2020 - DATA, HORA E LOCAL, 14 de agosto de 2020, as 10:00 horas, na sede social da 
empresa, situada à Av. Olinda, nº 235, Tambaú, João Pessoa, PB. CONVOCAÇÃO – Diário Oficial 
do Estado da Paraíba e Jornal A União, edições de 24, 25, e 28 de Julho de 2020 respectivamente, 
as folhas 42, 39, 42 e 20, 18, 21 com o seguinte teor; Ficam convidados os Senhores Acionistas 
do HOTEL CAIÇARA S.A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar em sua 
sede social, na Av. Olinda, 235- Tambaú, nesta capital, as 10:00 horas do dia 14.08.2020, a fim 
de deliberar sobre o seguinte; a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019; b) Outros assuntos de interesse social. 
PRESENÇA - INSTALAÇÃO E MESA DIRETORA - com a presença de mais de dois terços do 
capital social, instalou a Assembléia o senhor Tadeu Sobreira Pinto – Presidente e Rodrigo Procópio 
Pinto – Secretário. DELIBERAÇÕES - Foi Aprovado por unanimidade; a) As contas da diretoria, 
o relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31.12.2019 cujos documentos publicados no Diário Oficial do Estado da 
Paraíba e Jornal a União, edições de 17.11.2020 as folhas 52 e 18 respectivamente; b) Fixação da 
remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2020, na importância de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), correspondentes a 50% (cinquenta porcento) da remunera-
ção dos anos anteriores; c) Autorização da locação do terreno situado na Avenida Olinda, nº 235, 
Bairro de Tambau, João Pessoa, Paraíba, CEP 58.039-120, sob a inscrição na PMJP nº 087105-2 
e registrado no livro 2-BL1, folha 156 sob registro nº 25.178 em 12 de junho de 1985 no Cartório 
Eunápio Torres, com as respectivas benfeitorias a ele incorporadas. Considerando a suspensão 
das atividades comerciais em decorrência da pandemia do novo coronavírus, por prazo superior 
a 6 meses, durante o ano de 2020, e as diversas dificuldades econômicas enfrentadas (passivos 
trabalhistas e outras), bem como a necessidade de novos investimentos exigidos por força da ati-
vidade comercial (necessidade de reformas, aquisição de equipamentos, etc.), e considerando que 
o Hotel Caiçara S.A. não dispõe de capital para fazer face a tais obrigações, a locação do imóvel 
mostra-se solução adequada e viável para o enfrentamento de tais necessidades. CONSELHO 
FISCAL - O Conselho Fiscal não é permanente nem foi instalado no presente exercício. QUORUM 
DAS DELIBERAÇÕES - Sem voto contrario. Suspenso os trabalhos pelo tempo necessário a 
lavratura da presente ata, a qual depois de lida, aprovada por todos. João Pessoa, 14 de Agosto 
de 2020. CONFERE COM O ORIGINAL. TADEU SOBREIRA PINTO – Presidente – Arquivada na 
JUCEP sob nº 20204561647 em 02/12/2020..

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 23/2020
Registro CGE Nº 20-01448-1

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(S)s participante(s) da TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020  (Obras de Pavimentação 
Asfáltica da Travessia Urbana da cidade de Ingá), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista 
disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as empresas: CONSTRU-
TORA GURGEL SOARES LTDA, CLPT CONSTRUTORA EIRELI, e TAPAJÓS TERRAPLANAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 
07/12/2020  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 03 de dezembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A ECL PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP, INSCRITA NO CNPJ: 14.404.622/0001-90,
TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AS LICENÇAS
PRÉVIA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
SITUADO NA RUA AGRICULTOR ANTONIO TOMAZ DA SILVA, S/N –ST, QD 0232 – VALENTINA
DE FIGUEIREDO – JOÃO PESSOA – PB.

Maurício CioliOssaka-ME, CNPJ 11.937.527/0001-63, torna público que requereu a SEMAPA 
- Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para 
construção de Residencial Multifamiliar, situado à Rua Profa. Josenilda do Socorro Viêira, s/n - 
Jardim Camboinha – Cabedelo – PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO=LOA Nº 3313/2018=PROC:2018-005167=SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA PARA O SISTEMA ADUTOR DO CONGO-IT:416780,00=NE:08=L/ATV: NA ZONA RURAL 
DE SUME-PB=IT:416.780,00=NE:08.Processo:2020-010681/TEC/LO-1601.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI=LIA Nº 2251/2016=PROC. 2016-005169=IMPLANT. DO SIST. DE ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE PEDRA DO SINO=IT:1824110,32=AC:326M²=NE:18
=L.ATV: COMUNIDADE PEDRA DO SINO, QUEIMADAS-PB.Processo:2020-010683/TEC/LI-7640.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade depavimentação do Acesso ao povoado 
São Tomé em Alagoa Nova- UF: PB. Processo: 2020-010132/TEC/LI-7607.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a LicençaPrévia nº 1890/2020 em João Pessoa,18de novembro de 2020 – 
Prazo: 365dias. Para a atividade de:Pavimentação da Rodovia PB-067, trecho: Itapororoca / Cuité 
de Mamanguape / Entroncamento PB-073. Na (o)RODOVIA PB-067, TRECHO: ITAPOROROCA / 
CUITÉ DE MAMANGUAPE / ENTRONCAMENTO PB-073. Município: - UF: PB. Processo: 2020-
004033/TEC/LP-3347.

CONSTRUTORA HORIZONTAL LTDA, CNPJ: 07.591.692/0001-39, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instala-
çãoparaconstrução de Residencial Multifamiliar, situado no Loteamento Jardim Jerico II, Quadra 
04, Lotes 04 e 05– Cabedelo/PB.

FRANCISCO LUCIO MEDEIROS VALE JUNIOR, CPF: 011.772.264-21, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Insta-
laçãoparaconstrução de Residência Unifamiliar, situado no Condomínio Bosque de Intermares, 
Quadra F, Lote146– Cabedelo/PB.

ROBERTO MAGNO ANDRADE DO NASCIMENTO, CPF: 048.453.664-87, torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Instalaçãoparaconstrução de Galpão Comercial, situado no Loteamento Parque Esperança, Quadra 
09, Lote B – Cabedelo/PB.
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