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Governo autoriza 
compra de vacina 
contra coronavírus
Durante o ‘Fala, Governador’, João Azevêdo revela que deu sinal verde à Secretaria de Saúde 
para iniciar as negociações com o Estado de São Paulo para a aquisição da CoronaVac. Página 13

Ações em vários municípios da 
PB somam quase R$ 14 milhões
Conclusão de obras e autorização de ordens de serviço 
representam investimentos em diversas áreas. Página 3
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SP larga na frente Governador João Doria 
promete início da vacinação para 25 de janeiro. Página 14

Diplomação dos eleitos será 
feita remotamente, decide TRE
Prefeitos, vereadores e suplentes eleitos este ano na PB 
irã receber seus diplomas através da internet. Página 4

Rainha sem mar Pandemia faz as festas de Iemanjá 
serem canceladas em João Pessoa e Campina Grande. Página 8

Esportes

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

149.989

6.628.065

67.316.936

3.367

177.388

1.539.965
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Para uns, hoje é o Dia de Iemanjá. Para 
outros, o de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. 
Para tantos, nem uma coisa nem outra, simples dia 

da semana, uma terça qualquer.  Página 2

Editorial

Colunas

Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

‘Cê não faz’ Fúria Negra e Bixarte levam ao palco a música vencedora do 
3o Festival de Música da Paraíba, realizado pela EPC, Funesc e Secom. Página 9

Geral

Foto: Secom-PB/arquivo

Últimas

Paraíba

De acordo com o governador, ação da 
Paraíba busca proteger e salvar vidas 
e corre em paralelo ao planejamento 
do Ministério da Saúde em relação ao 
combate a covid

Após escapar do rebaixamento,
Botafogo mira na Copa Nordeste
Um empate, por 1a 1 no último sábado, deixou o Belo na 
Série C e rebaixou o Treze para a Série D. Página 16

Relatório aponta que 9,3% dos 
paraibanos já pegaram covid
‘Continuar Cuidando’: Saúde divulga o primeiro relatório da 
pesquisa que visa conhecer o cenário da pandemia na PB. Página 5

Foto: Edson Matos

Em tempos de pandemia, 
Papai Noel se reinventa

Há 25 anos, Zemilton Feitosa sai por João 
Pessoa distribuindo alegria e carinho. 

Este ano, precisou criar um protocolo 
para continuar levando a mensagem 

de Natal para crianças e 
adultos. Página 12

No dia 10 de dezembro completa 100 
anos do nascimento de Clarice Lispector. Nascida 
em Tchetchelnik (...) veio com dois meses morar 
no Brasil e se fixou em Recife.  Página 11

Neide Medeiros Santos 

@jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

Brasil-Mundo

Foto: Marcos Russo/arquivo
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Editoração: Clóvis RobertoEdição: Clóvis Roberto

Para uns, hoje é o Dia de Iemanjá. Para outros, o de Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição. Para tantos, nem uma coisa 
nem outra, simples dia da semana, uma terça-feira qualquer. É 
assim que o mundo funciona desde que Deus tocou o barro ou 
os macacos puseram-se de pé: com crenças e opiniões diversas 
e paradoxais sobre as coisas do Céu e da Terra.

As religiões de matriz africana merecem o mesmo respeito 
que as doutrinas de fé cristã, budista, islâmica, etc. Mahatma 
Gandhi disse que todas as grandes religiões guardam no âmago 
propostas de amor e solidariedade entre as pessoas. Sendo as-
sim, o que explica ou justifica, então, tantas alucinações, tantas 
mortes, tanta destruição em nome dos deuses?

Que Deus autorizaria um seguidor seu a decapitar uma 
estátua de Iemanjá, como aconteceu com a representação 
simbólica da Rainha do Mar, na praia do Cabo Branco, em 
João Pessoa? Não seria a intolerância humana a inventora 
das diatribes de Deus? Imagine um mundo monocromático, 
com uma só espécie de pássaro cantando sempre o mesmo 
canto.

E por falar em imaginação, ressalte-se que o fanatismo não 
é privilégio das religiões. Há exatos 40 anos, o cantor, com-
positor e pacifista inglês John Lennon foi assassinado a tiros 
em frente ao edifício Dakota (“amigo”, no idioma indígena), no 
bairro nova-iorquino de Manhattan. Mark David, assassino do 
artista, era seu fã (“fanático”, na etimologia).

Que pessoas possam olhar livremente para o alto e ver, 
nas formas e cores do infinito, a imagem de Iemanjá ou de 
Nossa Senhora da Conceição. Que pessoas possam fazer o 
mesmo e não ver nada além de céu e nuvens acima de suas 
cabeças; a composição cambiante da natureza. Acima de 
tudo, que não se matem uns aos outros os que crêem e os 
que desacreditam.

Em tudo pode haver beleza, quando não se radicaliza. Mes-
mo para os descrentes, como são belas, por exemplo, no pla-
no da fabulação, as versões mitológicas de Iemanjá. Histórias 
acerca da origem do mundo; das águas salgadas sobre as quais 
tantos iriam velejar, uns, inclusive, vindo parar em Pindorama, 
a “terra das palmeiras”/ “onde canta o sabiá”. 

Nuvens ou rainhas

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

Patrimônio de todos 

Artigo Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Quando o vi de perto pela primei-
ra vez, logo após a sua inauguração em 
1971, tomei um forte impacto. Parecia 
uma nave pousada nas areias da praia 
de Tambaú. E, o mais incrível, é que sua 
concepção, obra do genial Sérgio Ber-
nardes, um nome consagrado na arqui-
tetura brasileira e internacional, não 
agredia a paisagem natural daquela que 
considero a mais bela praia do Nordes-
te. Suas linhas se harmonizavam com o 
ambiente bucólico da João Pessoa da-
quela época, que tinha ares de província 
e o turismo era uma atividade incipien-
te e, praticamente, inexistente.

Criado a partir da 
ousadia de um gover-
nador insubmisso, João 
Agripino Filho, uma 
das maiores lideran-
ças políticas do esta-
do, o Hotel Tambaú foi 
construído ignorando 
as questões ambien-
tais que, naquele tem-
po, não despertavam a 
atenção nem a preocu-
pação da sociedade. Pela primeira vez 
no país, erguia-se um hotel não de fren-
te à praia, como seria natural, mas em 
suas areias, com o mar a lhe beijar os 
pés.  Concluído pelo governador Ernani 
Sátiro, a sua inauguração foi um aconte-
cimento único na história da cidade que 
via nascer ali o símbolo da sua coragem 
e da sua pujança, um marco divisor no 
turismo da nossa terra. 

Logo depois de inaugurado, foi ar-
rendado à Companhia Tropical de Ho-
téis, empresa do grupo Varig,  uma das 
maiores companhias aéreas do mundo. 
Um império, fundado por Rubem Berta, 
que tornou-se  o maior símbolo na his-
tória da aviação Brasileira. O equipa-

mento, construído com verbas públicas, 
não poderia estar em melhores mãos, 
com  garantia plena  de retorno do  in-
vestimento. 

Durante quase cinco décadas, foi   o 
mais importante cartão postal da Capi-
tal paraibana. Uma de suas maiores fon-
tes de divisas, atraindo hóspedes de to-
das as nacionalidades; servindo de sede 
para grandes eventos, nacionais e inter-
nacionais; gerando emprego, renda, re-
colhendo impostos  e contribuindo com 
o desenvolvimento econômico da Paraí-
ba. Hospedou personagens ilustres, po-
líticos, artistas, cientistas, esportistas  

e grandes nomes das ar-
tes e da cultura brasileira.  

Fechado e abando-
nado por quase um ano, 
enquanto aguarda o de-
senlace de um processo 
judiciário que o levou à 
hasta pública, o Hotel 
Tambaú jaz, inerte, com-
pletamente ignorado pe-
los poderes públicos. Não 
se ouve uma palavra, não 

se observa uma ação, de um senador, 
deputado ou vereador;  não se tem notí-
cia de um único gesto de uma autorida-
de que possa contribuir para solucionar 
o impasse. 

Não se pretende que o Estado ou 
a Prefeitura pague as dívidas do hotel. 
O que se deseja é que manifestem in-
teresse pelo caso; que procurem saber, 
ao menos, o que, na realidade, se passa 
com um empreendimento de valor inco-
mensurável, construído com o dinheiro 
dos paraibanos e que não pode ser des-
prezado como se fora um imóvel sem 
importância. Suas paredes precisam 
ser preservadas pois  guardam boa par-
te da história do nosso tempo. 

Artigo Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com   | Colaborador

Prá não dizer que não falei de flores
Em vão gastei o meu latim tentan-

do convencer policiais da improprie-
dade de se usar calibres de longo al-
cance na faina diária do policiamento 
urbano. Evidentemente que não falei 
com as pessoas certas, com poder de 
decisão para a escolha e compra de 
material bélico para as forças arma-
das e policiais do Brasil, pois o atual 
já completou meio século. A última 
renovação se deu no Golpe de ‘64.

As FFA A brasi-
leiras, assim como 
as polícias de nossas 
ruas, ainda condu-
zem à bandoleira ou a 
ombro-arma o velho e 
bom FAL 762 – o fuzil 
belga mais usado pela 
maioria de nações da 
área de influência dos 
USA. Esse é um fuzil 
que tem como uma de 
suas características o 
longo alcance, podendo ser letal para 
um homem até 900 metros. Mas seu 
alcance prático limita-se a 600 metros, 
o que ainda é muito para uso urbano 
como na periferia do Rio de Janeiro.

A munição 762 do FAL é capaz 
de romper até 15 barracos de favela, 
o que diz bem de sua inconveniência 
no emprego urbano. Um projétil de 
FAL que não atinja o alvo colimado 
tem grande probabilidade de alcan-
çar outro alvo na trajetória, antes de 
voltar, inerme, a ser bala. Trata-se de 
munição que não respeita o recôndito 
dos lares nem o albergue das creches. 
Ela vai buscar a vítima onde essa se es-

conda, com seu poder altamente per-
furante e projétil jaquetado em aço, 
impulsionado por potente propulsor.

A outra munição 763, tem quase 
a mesma capacidade da que foi des-
crita acima. O Brasil está, portanto, 
longe de ter uma arma ideal para o 
patrulhamento de sua cidade. Ou tem: 
a vetusta Thompson, uma arma está-
vel, que dispensa grande treinamen-
to por parte das tropas, de alcance 

limitado e grande 
poder de parada 
quando emprega a 
munição 45, para a 
qual foi projetada. 
Lembremos, ainda, 
o grande poder de 
parada do calibre. 
Com certeza, o em-
prego da Thompson 
45 reduziria, e mui-
to, a frequência de 
“balas doidas” nos 

obituários.
As primas Emilly (4 anos) e Bea-

triz (7 anos) estavam brincando em 
frente de casa quando foram surpre-
endidas com um tiroteio. Segundo 
vizinhos, foi a Polícia Militar que já 
chegou atirando. Emily foi atingida 
na cabeça e teve morte instantânea; 
Beatriz foi baleada no abdômen e re-
sistiu alguns minutos.  A tragédia se 
deu em Duque de Caxias, município 
fluminense. Os policiais dizem que 
houve troca de tiros, o que é desmen-
tido por testemunhas. Como sempre, 
foi aberto rigoroso inquérito para 
explicar o fato.

 A munição 762 do FAL 
é capaz de romper 

até 15 barracos de favela, 
o que diz bem de sua 

inconveniência no 
emprego urbano.   

 Pela primeira vez no 
país, erguia-se um hotel 

não de frente à praia, como 
seria natural, mas em suas 

areias, com o mar a lhe 
beijar os pés.   
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João Azevêdo anunciou, ontem, a conclusão de obras e a autorização de ordens de serviços em diversos municípios do Estado
O governador João Aze-

vêdo anunciou ontem, duran-
te o programa semanal ‘Fala, 
governador’, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio Ta-
bajara, a conclusão de obras e 
autorizações de ordens de ser-
viço e de licitação que somam 
mais de R$ 13,7 milhões em 
investimentos na Paraíba.

Dentre as obras concluí-
das estão o ginásio coberto 
na Escola Dr. Trajano Pires da 
Nóbrega, em Condado; a ma-
nutenção das guaritas da uni-
dade prisional Sílvio Porto, em 
João Pessoa; a construção de 
ginásio coberto com vestiário 
no terreno remanescente na 
Escola Estadual Dr. Antônio 
F. Medeiros, em Malta; a pa-
vimentação da Avenida Tânia 
Maria Rocha Cavalcante, em 
Serra Redonda; e a adequa-

ção do matadouro público de 
Solânea.

O gestor também auto-
rizou ordens de serviço para 
a travessia urbana de Concei-
ção; construção de laborató-
rio e manutenção da Escola 
Estadual Áudio Comunicação 
Demóstenes Cunha Lima e pa-
vimentação das ruas João Al-
berto Couto Maia, Rua Arnaldo 
Correia de Siqueira e Rua Lui-
za Gaudêncio de Queiroz, no 
bairro do Ligeiro, em Campina 
Grande; construção de labora-
tório e manutenção da Escola 
Estadual Severino Félix de 
Brito, em Itapororoca; cons-
trução de laboratórios nas 
escolas Alice Carneiro, Cônego 
Nicodemos Neves, Professor 
Luiz Gonzaga de Albuquerque 
Burity e José do Patrocínio e 
conclusão da reforma e ade-

quação para implantação da 
Escola Técnica de Artes, em 
João Pessoa; e a manutenção e 
ampliação da Escola Estadual 
Graciliano Fontini Lordão, em 
Pedra Lavrada.

Já as ordens de licitação 
contemplam as obras de cons-
trução do laboratório na Esco-
la Cidadã Integral Técnica João 
Roberto Borges de Souza, em 
João Pessoa; construção de su-
bestação na Escola João Silvei-
ra Guimarães, em São Bento; e 
a reforma do mercado público 
de São José de Piranhas.

“Nós estamos injetando 
recursos na economia e as-
segurando a geração de em-
prego e renda com todos os 
cuidados que precisamos ter 
em função da pandemia do co-
ronavírus”, comentou o gover-
nador João Azevêdo.

Thaís Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Governador destaca série de 
ações que somam R$ 13,7 mi

Editoração:Clóvis RobertoEdição: Clóvis Roberto

Falando sobre Léo Bezerra, vice-
-prefeito eleito de João Pessoa, 
com quem se reuniu, Manoel Jú-
nior afirmou que “Ele terá a opor-
tunidade que eu não tive: partici-
par das decisões”. E lembrou que 
emendas do seu mandato como 
deputado federal foram usadas 
em pavimentação, na saúde e na 
obra da falésia do Cabo Branco. 
“Não me chamaram nem pra ti-
rar uma foto”, ressentiu-se.   

“Nem pra tirar uma foto” 
Vice-prefeito na primeira gestão 
de Ricardo Coutinho (PSB), Ma-
noel Júnior retornou ao cargo 
em 2017, com Luciano Cartaxo 
(PV), de quem reclama por “tra-
tativas não cumpridas”, referin-
do-se ao fato de que o prefeito 
não saiu candidato ao governo, 
em 2018, possibilitando que ele 
ascendesse à condição de pre-
feito, e não lhe deu apoio para 
ser candidato a senador.   

Prefeito eleito de Pedras de Fogo, o 
ainda vice-prefeito de João Pessoa, 
Manoel Júnior (Solidariedade), admi-
tiu, numa rádio, que guarda, senão 
rancor, uma decepção: ter sido, segun-
do ele, alijado das decisões adminis-
trativas nas duas vezes em que exer-
ceu seu atual cargo público. “Passei a 
adotar postura expectante: quando era 
chamado, dava minha contribuição”.  

“adotei postura expectaNte” 

Léo Bezerra diz que emeNdas impositivas Não  

serão proBLema para a gestão de cícero LuceNa 

“tratativas Não cumpridas” 

Vice-prefeito eleito de João Pessoa, Léo Bezerra (foto), do Cidadania, está demandado para uma tarefa de 
muito interesse para o prefeito eleito, Cícero Lucena (Progressistas): acompanhar, na condição de vereador 

de João Pessoa e vice-presidente da Câmara Municipal, os encaminhamentos da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) – que estima as receitas e fixa as despesas para o ano vindouro. Acompanhar com lupa, diga-se, para 
evitar qualquer surpresa que cause empecilho à gestão que se avizinha. Ou, para usar uma expressão do 
próprio Cícero, quando lhe foi perguntado o que esperava que a atual gestão não lhe deixasse, nenhuma 
“casca de banana”. Numa emissora de TV da capital, Léo Bezerra revelou que já está de posse da cópia do 
relatório de Damásio Franca (Progressistas) sobre a LOA. “Ainda hoje [ontem], vou me debruçar sobre esses 

números” disse, afirmando que a matéria deverá seguir o cronograma da Comissão de Finanças e Orça-
mento, sendo votada na próxima semana – a votação está marcada para o dia 16. Ele admitiu a 

possibilidade de ocorrer alterações na proposta original da LOA, até lá. Como vereador, Léo 
Bezerra sempre foi um defensor das emendas impositivas – que são de execução obrigató-
ria pelo Executivo. O que o prefeito eleito acha dessa modalidade de emenda, perguntou-
-se? “Conversei com Cícero sobre isso. Ele me disse que as emendas impositivas não são 
uma preocupação. Sendo para calçar ruas, investir em escolas, tudo bem”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A Justiça eleitoral fez sua parte para evitar 
que a diplomação dos prefeitos e vereado-
res eleitos este ano ocorra em cerimônias 
presenciais que possam disseminar o novo 
coronavírus: por unanimidade, decidiu que 
será feita de modo remoto. Resta saber como 
agirão as Câmaras Municipais, responsáveis 
pela cerimônia de posse.  

posse de eLeitos: cerimôNias  
serão preseNciais ou remotas? 

proNtuário eLetrôNico 

matrícuLa automática  

Uma das primeiras medidas da gestão de Cí-
cero Lucena será implantar o prontuário ele-
trônico no sistema de saúde municipal, afirma 
Léo Bezerra, que é um dos entusiastas desse 
mecanismo – apresentou, aliás, projeto de lei 
com esse teor que, aprovado pela Câmara 
Municipal, foi vetado pelo prefeito Luciano 
Cartaxo, em outubro do ano passado.  

“Esse procedimento poderá ser feito por telefo-
ne, por internet ou, aplicativo. Vamos informati-
zar a saúde”, explicou Léo Bezerra. Do mesmo 
modo, de acordo com ele, será implantado um 
sistema de “matrícula automática para evitar 
que as mães tenham que ir à escola às 5 horas 
para garantir a matrícula do filho”.  
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João Azevêdo anunciou a entrega de obras na área de educação e do sistema prisional ontem no programa “Fala, Governador”

Foto: Roberto Guedes

Recursos na área de segurança
Outra pasta que prestou informações 

foi a Segurança e Defesa Social. O titular 
Jean Nunes lembrou que o sistema de 
monitoramento implantado na Paraíba tem 
dado certo por conta do apoio e liderança 
que o governado tem imposto à frente do 
sistema de segurança. “Foi o ano (2019) 
mais positivo na Segurança Pública na 
década, porque houve a maior redução de 
homicídio nesse estado”, disse.

O secretário ainda destacou estraté-
gias como a ocupação de áreas sensíveis, 
como a UPS do Colinas do Sul, em João 
Pessoa, no ano passado. Contra os ataques 
a bancos, a secretaria criou a força-tarefa 
de bancos que, segundo o gestor, tem ge-
rado excelentes resultados. “Temos 66% de 
redução neste indicador. O estado nunca 
tinha parado, de fato, para encarar esse 
problema com essa seriedade e articula-
ção”, avaliou Jean Nunes. 

Ele frisou ainda a maior proximidade 
com a população. “Criamos a Expo Segu-
rança com a dinâmica de demonstrar o que 
está sendo feito para que a comunidade se 
orgulhe das forças policiais”. Foram ainda 
794 promoções de policias que estavam 

represadas, desinterdição do IPC, criação de 
delegacias especializadas e o lançamento 
da Patrulha Maria da Penha. Este ano, teve 
também a inauguração dos três centros de 
comando de controle para monitoramento 
da segurança. 

Cinep
Sobre a atração de investimentos na 

Paraíba, o gestor da Cinep, Rômulo Polari, 
avaliou que a responsabilidade fiscal com 
que o estado vem tocando suas contas 
tem sido uma variável muito importante 
para que a Paraíba receba investimentos, 
no chamado ambiência para negócios. “O 
estado vem figurando no Nordeste como 
um importante centro de atração de inves-
timentos”, destacou.

O presidente da Cinep ressaltou in-
vestimentos em parques de geração de 
energias renováveis (eólica e solar). Outro 
destaque é o Pólo Turístico, gerando mi-
lhares de empregos. “Temos investimentos 
para anunciar no primeiro semestre de 
2021com valores que chegaram em torno 
de R$ 500 milhões e a geração de 5 mil a 
10 mil empregos”, celebrou.

Retomada da economia da PB

Neste mês de dezembro, a 
programação do “Fala, Gover-
nador”, transmitido pela Rádio 
Tabajara FM (105,5) inclui a 
participação de auxiliares do 
Poder Executivo estadual que 
estão fazendo um balanço de 
suas atividades em 2020 e tam-
bém do ano anterior. Na edição 
de ontem, estiveram presentes, 
de forma virtual, o secretário de 
Infraestrutura e Recursos Hídri-
cos, Deusdete Queiroga; a titular 
da Superintendência de Planeja-
mento (Suplan), Simone Guima-
rães; o secretário de Segurança 
e Defesa Social, Jean Nunes; e 
o presidente da Cinep, Rômulo 
Polari.

Deusdete Queiroga desta-
cou as ações do governo para a 
retomada da economia diante 
do cenário mundial de pande-
mia de covid-19 e informou que 
o pacote de R$ 800 milhões em 

obras, anunciado pelo Governo 
do Estado em meados deste ano, 
já está com etapas em licitação 
ou iniciadas. 

Também neste ano de 2020, 
foram 1.311 unidades habitacio-
nais entregues e outras 3.452 em 
execução, além de 3.452 escritu-
ras para regularização dos imó-
veis no estado. Na questão de 
estradas, o secretário lembrou 
os 208 km de rodovias sendo im-
plantadas ou restauradas na Pa-
raíba, com R$ 147,8 milhões em 
contratos do DER executados. 
“Na área de recursos hídricos, 
não podemos deixar de destacar 
a nossa grande obra que é o Ca-
nal de Acauã/Araçagi e temos a 
satisfação de anunciar que ainda 
neste mês de dezembro vamos 
iniciar os testes com água no lote 
1 e tentar concluir, ao longo do 
próximo ano, o lote 2”.

Deusdete ainda falou de 
melhorias nos serviços da Cage-
pa e das obras de implantação 
de esgotamento sanitário, bem 
como, da assinatura do contrato 

com o Banco Mundial no valor 
de 127 milhões de dólares, para 
obras de segurança hídrica. So-
bre as obras, Simone Guimarães 
detalhou que o governo licitou 
R$ 139 milhões em 2020. Em 
2019, foram 77 obras entregues, 
com investimento total de R$ 80 
milhões. “Este ano, para ter uma 
ideia, foram 88 ordens de serviço 
e 194 obras em andamento. Des-
tas, 80 estão sendo entregues 
e 114 vão continuar para o ano 
que vem”, explicou. 

A superintendente da Su-
plan ressaltou o investimento 
em unidades hospitalares não 
apenas no enfretamento à co-
vid-19, mas também para outros 
problemas relacionados à saúde. 
Entre os hospitais, a reforma do 
Hospital Frei Damião, em João 
Pessoa, que se tornará o Hospital 
da Mulher, bem como o Hospital 
de São Bento. Simone Guimarães 
lembrou que várias obras são 
realizadas com recursos pró-
prios o que mostra “como o esta-
do está equilibrado”.



Boletim divulgado ontem revela que quase 150 mil pessoas no Estado já contraíram a doença desde o início da pandemia

A Paraíba registrou 
ontem, 604 novos casos de 
covid-19 e oito óbitos cau-
sados pela doença, sendo 
dois óbitos ocorridos entre 
o domingo e a segunda-fei-
ra. Ainda de acordo com 
os dados epidemiológicos 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), com essa nova 
atualização do boletim da 
covid-19 o estado já regis-
tra aproximadamente 150 
mil casos confirmados da 
doença, são 149.989, desse 
total de casos confirmados, 
119.950 pessoas foram re-
cuperadas. Até ontem, foram 
confirmadas 3.367 mortes 
em decorrência da doença. 

João Pessoa confirmou 
94 novos casos, somando 
37.989 casos. Sousa (61), 
Monteiro (59), Patos (38), 
Pombal (24), São Bento (18), 
Belém (16), Santa Rita (16), 
Nova Floresta (10) e Sumé 

também 10 novos casos da 
covid-19. Juntos, esses dez 
municípios foram respon-
sáveis por 346 casos, o que 
corresponde a 57,28% dos 
604 novos casos registrados 
em todo o estado. 

Ainda de acordo com 
o Boletim da SES, até on-
tem 184 cidades registra-
ram óbitos em decorrência 
da covid-19. Os oito óbitos 
registrados nas últimas 24 
horas ocorreram entre 3 de 
setembro e 7 de dezembro, 
sendo quatro deles nas úl-
timas 48h entre o sábado e 
ontem. 

A ocupação de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado 
é de 55%. A ocupação ape-
nas dos leitos de UTI adulto 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa é de 65%, em 
Campina Grande essa ocupa-
ção corresponde a 49% e no 
Sertão o total de ocupação 
dos leitos de UTI adulto é 
de 83%. 

Nilber Lucena 
Especial para A União

PB registra mais 604 casos 
de covid-19 e oito mortes
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Expo Turismo Paraíba

Evento apresenta rotas do 
estado para todo o país

Com 30 palestras, 
mais de 100 lojas com pro-
dutos em um único mar-
ketplace e três rodadas de 
negócios sendo realiza-
das até a amanhã, a Expo 
Turismo Paraíba teve sua 
abertura realizada na ma-
nhã de ontem. O evento é 
uma realização do Sebrae 
Paraíba em parceria com 
instituições como a PBTur, 
C&VB de João Pessoa, Abav
-PB, ABIH-PB, Abrasel-PB, 
Centro de Convenções de 
João Pessoa,  Fecomércio, 
Sesc e Senac.

O diretor técnico do 
Sebrae Paraíba, Luiz Al-
berto Amorim, destacou 
a importância de tornar 
os negócios voltados para 
o turismo cada vez mais 
sustentáveis e, indepen-
dente da região em que es-
tejam, do Litoral ao Sertão, 
possam ser apresentados 

a todo o país como o que a 
Paraíba tem a oferecer para 
garantir o desenvolvimen-
to econômico promovido 
pelo setor. “Mesmo com 
os desfavorecimentos que 
vieram com a pandemia, 
a Expo Turismo vem com 
essa visão, buscando mos-
trar que cada região parai-
bana tem o seu atributo e o 
seu modelo de turismo que 
pode ser oferecido a todos”, 
afirmou.

Já o gerente de com-
petitividade do Sebrae Na-
cional, César Rissete, fez 
referência à importância 
do planejamento e da inte-
ração entre as instituições 
para que o turismo possa 
passar por esse momen-
to de grandes obstáculos. 
“Mesmo distante, é im-
portante que os destinos 
mostrem suas riquezas e 
que estão, sim, de fato pre-

parados para receber os 
turistas”, disse.

A presidente da PB-
Tur, Ruth Avelino, por sua 
vez, destacou o Sebrae 
como um grande incen-
tivador do turismo em 
tempos de desafios não só 
para o setor público mas 
também para toda a classe 
empresarial, devido à pan-
demia da covid-19. 

O evento ocorrerá de 
forma totalmente digital, 
até o próximo dia 9 de de-
zembro, sempre das 10h às 
21h. Através do site www.
expoturismoparaiba.com.
br, os interessados pode-
rão acompanhar, também, 
a apresentação de visitas 
técnicas virtuais exibin-
do as melhores vivências 
do turismo no estado, de 
acordo com a gestora de 
turismo do Sebrae Paraíba, 
Regina Amorim.

Monitoramento da ocupação das leitos de UTI adulto na Grande João Pessoa é de 65%, enquanto Campina Grande tem 49% e o Sertão apresenta 83%

Foto: Secom-PB

TRE proíbe reuniões presenciais 
para a diplomação dos eleitos

O Pleno do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) aprovou resolução 
ontem estabelecendo que a 
diplomação dos prefeitos, ve-
readores e suplentes aconte-
cerá em reunião remota (por 
videoconferência) ou mesmo 
sem reunião nenhuma, com 
os diplomas sendo solicita-
dos e recebidos pelos eleitos 
através da página da Corte 
Eleitoral na internet.

A decisão foi tomada em 
sessão ordinária e, através da 
mesma resolução, por causa 

do agravamento da pande-
mia do novo coronavírus, 
ficou proibida a realização 
de cerimônias presenciais. 
Um dos artigos da resolu-
ção estabelece que a data da 
diplomação dos candidatos 
eleitos e de suplentes, até a 
terceira colocação, ficará a 
cargo do presidente da Junta 
Eleitoral local.

A diplomação por ex-
pedição dos diplomas pode 
ser feita com prévia dispo-
nibilização dos documentos 
na internet, dispensando a 
realização de cerimônias. 
Para isso, os eleitos só pre-
cisam entrar em contato 

com o Cartório de sua Zona 
Eleitoral.

As videoconferências, 
no entanto, podem ser feitas 
através do uso de aplicativos 
já conhecidos e disponibili-
zados pelo TRE-PB. Antes 
de decidir pela resolução, 
o desembargador Joás de 
Brito, presidente do TRE-PB, 
explicou que encaminhou 
ofício à Secretaria da Saúde 
questionando sobre a via-
bilidade das solenidades e 
recebeu parecer com altos 
índices do novo coronaví-
rus. “Por isso, o TRE optou 
pela resolução’, justificou o 
desembargador.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

José Maranhão continua 
na UTI com quadro estável

UFPB: Pesquisadores ganham 
Prêmio do Tesouro Nacional

O senador José Maranhão 
(MDB) segue internado no 
Hospital Vila Nova Star, em São 
Paulo, sem mudanças em seu 
estado clínico até a noite de 
ontem. Aos 87 anos, o parai-
bano permanece na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), em 
tratamento de insuficiência 
respiratória devido à covid-19.

De acordo com o último 
boletim médico, divulgado pela 
manhã, o senador “encontra-
se sob sedação, continua em 

ventilação mecânica invasiva 
e recebendo tratamento inten-
sivo”. O documento é assinado 
pelos médicos: Dra. Ludhmila 
Hajjar (cardiologista-intensi-
vista e coordenadora da equipe 
clínica), Dr. Esper Kallas (infec-
tologista), Dr. Marcelo Amato 
(pneumologista), Dr. Antonio 
Antonieto (diretor técnico) e 
Dr. Paulo Hoff (diretor clínico).

José Maranhão foi diag-
nosticado com covid-19 no 
final de novembro e recebeu 
atendimento em João Pessoa, 
no Hospital Alberto Urquiza 
Wanderley. O senador perma-

neceu na unidade hospitalar 
até a última quinta-feira (3), 
quando foi transferido para 
o Hospital Vila Nova Star. Na 
ocasião da transferência, ele foi 
sedado e intubado, seguindo 
protocolos de segurança para 
remoção aeromédica.

O emedebista deu entrada 
no Hospital Alberto Urquiza 
Wanderley no domingo (29) 
e vinha apresentando quadro 
clínico estável. Na quinta-feira, 
teve febre e dispneia. Em con-
sequência do agravamento do 
quadro clínico, foi transferido 
para UTI.

Pesquisas sobre a influên-
cia das incertezas na economia 
brasileira levaram três pesqui-
sadores da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) a levar o 
segundo lugar no XXV Prêmio 
do Tesouro Nacional, promovi-

do pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). O nome do ar-
tigo é “Incerteza macroeconô-
mica e os seus efeitos fiscais: 
uma análise a partir de proces-
samento de linguagem natural e 
modelos dinâmicos estocásticos 
de equilíbrio geral (DSGE)” e 
ele foi premiado na categoria 
Monografias.

Cássio Besarria, Daniella 
de Oliveira e Edilean Aragón as-
sinam o trabalho junto a Wellin-
gton Lacerda, da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). 
“Construímos indicadores de 
incertezas”, explica Besarria. “A 
partir de documentos oficiais, 
transformamos textos em nú-
meros associados à incerteza”.

Uma decisão da Sexta 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) concedeu ha-
beas corpus ao ex-governa-
dor Ricardo Coutinho (PSB), 
permitindo que o socialista 
deixe de fazer o recolhimen-
to nos finais de semana e 
feriados. A ministra relatora 
acatou o pedido impetrado 
pela defesa no processo da 
Operação Calvário.

“Não vejo essa possibi-

lidade de restrição dos fins 
de semana e feriados, por-
que se não tem necessidade 
de recolhimento noturno, 
eu acho que também não 
se mostra razoável colocar 
Ricardo nos finais de sema-
na e feriados em restrição”, 
destacou a ministra Laurita 
Vaz, relatora da operação 
no STJ.

A ministra ainda esten-
deu a decisão à empresária 

Denise Pahim, também alvo 
das investigações no final 
do ano passado. A empresá-
ria foi presa sob a acusação 
de fazer parte do esquema 
de corrupção denunciado 
pelo Gaeco (Grupo de Atua-
ção Especial Contra o Crime 
Organizado). Ricardo Cou-
tinho também foi preso em 
dezembro do ano passado 
na fase da operação chama-
da Juízo Final. 

STJ libera Ricardo Coutinho  
nos fins de semana e feriados

Thaís Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Renato Félix
Especial para A União
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Tradição quebrada
A Festa de Iemanjá, que reúne milhares de fiéis da Paraíba há 
54 anos no Busto de Tamandaré para homenagear a mãe de 
todos os Orixás, foi suspensa por causa da covid-19. Página 8
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Primeiro relatório da pesquisa Continuar Cuidando, realizada pelo Governo do Estado, foi divulgado ontem

9,3% dos paraibanos já foram 
infectados pelo coronavírus

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Chico José
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Apesar das campanhas de 
incentivo e dos apelos transmi-
tidos pelos veículos de comu-
nicação, ainda é insatisfatório 
o volume de doação de sangue 
ao Hemocentro Regional de 
Campina Grande. A redução 
do número de doadores vem 
ocorrendo desde o início de 
2020, quando desencadeou-
se a pandemia da covid-19. O 
órgão mantém convênio com 
16 hospitais. Nesse número 
estão incluídos os da cidade; 
e os de cidades da 3ª Região de 
Saúde. Em Campina Grande a 
maior demanda se concentra 
no Hospital Regional de Emer-
gência e Trauma, onde é maior 
o  número de pacientes preci-
sando de transfusão de sangue. 

De acordo com Elília 
Pombo, Coordenadora do He-
mocentro, o fluxo de doadores 
vem oscilando, mas ainda está 
longe de se igualar  ao mesmo 
número verificado em 2019. 
“Nós tínhamos em média de 
120, 140 doadores/dia, no 
ano passado. Mas isso era uma 
coisa que já era esperada de 
rotina nossa. Hoje, quando a 
gente chega a 100 doadores/
dia, está comemorando. Che-
gando a 100 doadores,  chega 
a 80 por cento do que chegaria 
antes”. É uma gangorra. Tem 
dia que a gente  consegue, tem 
dia que não”, comentou a Coor-
denadora.  

Ela explica que para aten-
der às necessidades dos hos-
pitais é necessário fazer um 
paralelo, por causa das flexi-
bilizações de determinadas ati-
vidades.  “A gente tem que fazer 

um paralelo. Quando houve a 
restrição de deslocamento as 
pessoas ficaram mais reclusas 
e por isso houve menos aciden-
tes, não havia uma demanda 
maior por sangue. Só que fle-
xibilizou-se as idas e vindas e 
as pessoas estão se colocando 
em risco.  A gente não deixou 
de distribuir porque teve um 
decréscimo na demanda. Agora 
como está flexibilizado, as pes-
soas estão viajando, e circulan-
do de carro nas ruas e o risco 
de acidentes é maior e a gente 
tem que repor os estoques de 
sangue para as eventualidades 
desse fim de ano”, alerta a coor-
denadora do Hemocentro de 
Campina Grande.

Cuidados de higiene
Segundo a coordenadora, 

no início do ano 70 por cen-
to dos doadores deixaram de 
procurar o Hemocentro. Ela 
ressalta que, no início da pan-
demia, houve diminuição na 
frota de transporte coletivo, 
dificultando o deslocamento 
das pessoas que pretendiam 
fazer doação de sangue. Por 
causa da pandemia, um nú-
mero significativo de pessoas 
também deixou de comparecer 
ao Hemocentro por medo de 
contágio da doença.

Elília Pombo reforça o 
apelo para que os doadores 
se dirijam ao Hemocentro 
Regional e assegura que todos 
os cuidados de prevenção da 
covid-19, determinados pelos 
protocolos sanitários, estão 
sendo tomados. Não há aglo-
meração. As pessoas dispõem 
de álcool gel para higienização; 
e por isso, os doadores podem 
ficar tranquilos.

Hemocentro de CG 
precisa de doadores

Aumento dos casos

UPAs de João Pessoa voltam a atender
exclusivamente pacientes de covid-19

Diante do aumento no 
número de novos casos confir-
mados do novo coronavírus, as 
UPAs de João Pessoa voltaram 
a atender exclusivamente os 
pacientes com covid-19. A mu-
dança passou a valer ontem e a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) assegurou que a rede de 
saúde está estruturada para o 
atendimento às pessoas que 
precisam de atenção para ou-
tras doenças. As quatro UPAs 
da capital possuem 38 leitos, 
dos quais 12 na área vermelha 
e são equivalentes a uma UTI, 
além de 26 leitos na área ama-
rela, com suporte respiratório. 

O anúncio foi feito no sába-
do, pelo secretário de Saúde de 
João Pessoa, Adalberto Fulgên-
cio, durante entrevista coletiva 
junto à Secretaria de Estado da 
Saúde sobre o crescimento no 
número de casos de covid no 
Estado e o aumento da taxa de 
ocupação de leitos na rede hos-
pitalar. O secretário explicou que 
a intenção é ampliar o atendi-
mento aos pacientes que apre-
sentam sintomas moderados 
ou graves de síndrome gripal.

As UPAs ficam nos bair-
ros de Manaíra (Oceania), 
Bancários (Dr. Luiz Lindbergh 
Farias), Valentina (Célio Pires 
de Sá) e Cruz das Armas (Au-
gusto Almeida Filho). Além das 
áreas vermelha e amarela, as 
UPAs contam com a área verde 
para atendimento de pacien-
tes que não ficam internados, 
mas precisam de medicamen-
tos ou oxigênio. Para crianças 

As quatro UPAs possuem 38 leitos, dos quais 12 na área vermelha e são equivalentes a uma UTI, além de 26 leitos na área amarela

com suspeita de coronavírus, a 
referência é o Hospital Infantil 
do Valentina.

O secretário Adalberto 
Fulgêncio afirmou que a rede 
de assistência para pacientes 
com síndrome gripal está es-
truturada e as pessoas devem 
seguir as orientações para que 
recebam o atendimento ade-

quado. Ao sentir o primeiro 
sintoma, deve-se ligar para o 
Tele Saúde. “No Tele Saúde, 
o paciente será consultado e 
recebe inclusive uma receita 
do médico. Ao sentir sinto-
mas leves, ele deve procurar 
a Atenção Básica, que é forma-
da pelas Unidades de Saúde 
da Família. Em 30 unidades é 

realizado o exame Swab, mas 
para isso o paciente será ava-
liado pelo médico e deve estar 
dentro da janela imunológica 
de 8 dias. As UPAs são para 
casos moderados a graves. 
De lá, caso precise, o paciente 
é transferido para o Hospital 
Municipal Santa Isabel ou o 
Prontovida”, disse.

OUTrAs DOENçAs 
n Pediatria - Hospital Municipal do Valentina; 
Gestantes - Instituto Cândida Vargas; 
Urgência e emergência - Complexo Hospitalar de 
Mangabeira (Ortotrauma) e Hospital Edson Ramalho; 
Traumatologia - Ortotrauma e Hospital de 
Trauma Senador Humberto Lucena

n Serviço  
Tele Saúde - 3218-9214. 

UPAs
n UPA Oceania

Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 
nº 70, Manaíra
 
n UPA Célio Pires de Sá
Rua Estevão Lopes Galvão, s/n, Valentina Fi-
gueiredo
 
n UPA Augusto Almeida Filho 
Av. Cruz das Armas, nº 1.296, Cruz das Armas
 
n UPA Dr. Luiz Lindbergh Farias
Rua Antônio Rosa Silva, s/n, Bancários
Fonte: SMS/PMJP. 

Foto: Divulgação/PMJP

Foto: Marcus Antonius
A Secretaria de Estado da 

Saúde (SES) divulgou o primeiro 
relatório da Continuar Cuidan-
do, pesquisa que visa conhecer 
o cenário epidemiológico da co-
vid-19 na Paraíba. A investigação 
aponta que 9,3% dos paraibanos 
já tiveram contato com o vírus. A 
estimativa vem dos testes reali-
zados nas pessoas entrevistadas, 
nos quais foi identificado o anti-
corpo IGG. Este e outros dados 
estão no documento, que divulga 
os resultados do primeiro mês 
de coleta, ocorrido no período 
de 3 a 27 de novembro. 

O relatório traz os dados 
sobre as estimativas das preva-
lências e dos números de pesso-
as referentes aos resultados do 
teste rápido (IGM e IGG). Essas 
informações estão separadas 
por grupos de variáveis, que são: 
Socioeconômicas (sexo, idade, 
renda, macrorregião de saúde, 
trabalho, escolaridade, renda); 
Hábitos de Higiene/Proteção 
(se saiu de casa, uso de máscara, 
uso de álcool); e Comorbidades 
(diabetes, hipertensão, doença 
no coração, obesidade, outra 
doença crônica).

De acordo com a pesqui-
sa, a 1ª Macrorregião de Saúde 
concentra a maior ocorrência de 
casos de covid-19, com 12,9%. 
Enquanto a 2ª Macro aparece 
com 4,8% e a 3ª com 6,8%. 

Com relação ao sexo, 10,5% das 
mulheres paraibanas já foram 
infectadas e 7,8% dos homens 
tiveram o agravo. Com relação 
à faixa-etária, a que apresenta 
maior prevalência é a de 0 a 11 
anos, com 16, 8%, seguida da 50-
59 anos, com 9,6%, e de mais de 
60 anos, com 8,9%. A faixa-etária 
de 20 a 49 anos apresentou uma 
prevalência de 8% e a de 12 a 19 
anos, de 7,5%. 

Sobre a condição de tra-
balho, a pesquisa aponta que a 
prevalência do anticorpo IGG do 
teste rápido mais alta está nas 
pessoas que estão fora do mer-
cado de trabalho, não trabalham 
e não procuram ativamente por 
trabalho, com 9%. A população 
que tem trabalho regular ou com 
horário fixo aparece com 8,9%. 
Já o grau de escolaridade, 10,4% 
das pessoas sem estudos ou com 
até o 4ª ano do Ensino Funda-
mental já tiveram contato com o 
vírus, enquanto 8,1% possuem 
Ensino Superior completo. Por 
sua vez, os dados segundo faixa 
de renda apontam que o grupo 
de pessoas que ganham entre 2 
e 5 mil reais apresentam maior 
porcentagem de anticorpo IGG, 
com 11%. A investigação mos-
tra que a prevalência do vírus 
na população que ganha até mil 
reais é de 8,3% e a das pesso-
as que ganham mais de 5 mil 

reais é de 7,4%. Segundo vari-
áveis relacionadas aos hábitos 
de proteção e higiene, 13,8% das 
pessoas que já foram infectadas 
nunca usaram máscara e 10,8% 
nunca usaram álcool. Os dados 
apontam também que 10,3% sa-
íram de casa entre 3 a 5 dias na 
semana e 8,3% saíram de casa 
quase todos os dias (entre 6 e 
7). É importante lembrar que as 
medidas mais eficazes para bar-
rar o vírus são: distanciamento 
social, uso de máscara e lavagem 
das mãos com água e sabão, ou 
o uso do álcool 70%. 

Dos dados relacionados às 
pessoas que foram infectadas e 
possuíam comorbidades, 22,7% 
delas eram obesas, 13,9% eram 
portadoras de diabetes, 10,6% 
eram hipertensas, 10,1% possu-
íam doença no coração e 10,9% 
possuíam outras doenças crô-
nicas. 

Analisando o relatório dos 
resultados do primeiro mês de 
coleta da pesquisa, o secretário 
executivo da Saúde da Paraíba, 
Daniel Beltrammi, afirma que a 
chegada de uma vacina é funda-
mental e que, enquanto ela não 
chega, a população precisa inten-
sificar as medidas de proteção. 
“Com esses números observa-
mos que a produção de imuni-
dade que não seja por meio de 
uma vacina, vai fazer com que 

nós tenhamos internações, so-
frimento, mais vidas perdidas. 
O grande recado é que a Para-
íba está com uma prevalência, 
pelo menos até este momento 
da leitura do primeiro mês da 
pesquisa, perto da mundial. A 
tarefa agora é proteção, vacina e 
organização dos próximos meses 

do nosso plano de contingencia-
mento”, pontua. 

A pesquisa Continuar Cui-
dando da Paraíba é uma inicia-
tiva do Governo do Estado da 
Paraíba com o Observatório 
de Síndromes Respiratórias da 
Universidade Federal da Paraíba, 
intermediada pela Fundação de 

Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba, cuja coleta de dados foi 
realizada pela Sociedade para o 
Desenvolvimento da Pesquisa 
Científica – Science. Já a aplicação 
dos testes (rápido e RT-PCR) foi 
realizada por profissionais de 
saúde da Secretaria de Estado 
da Saúde da Paraíba.

Estimativa foi elaborada a partir de testes realizados em pessoas entrevistadas nas quais foi identificado o anticorpo IGG
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Operação Conexão Acre atuou por três dias consecutivos e retirou das ruas 30 quilos de drogas que iriam para JP e CG

Polícia prende cinco e apreende 
drogas avaliadas em R$ 3 milhões

Editoração: Ednando PhillipyEdição: André Cananéa

Cinco pessoas foram 
presas e cerca de 30 quilos 
de drogas, entre cocaína 
pura e crack, que abastece-
riam João Pessoa e Campina 
Grande por meio de remes-
sa pelos Correios, foram re-
tirados de circulação após 
três dias consecutivos de 
apreensões realizadas pela 
Delegacia de Repressão a En-
torpecentes (DRE) de João 
Pessoa com apoio da DRE de 
Campina Grande.  

A droga apreendida está 
avaliada em mais de R$ 3 mi-
lhões e era enviada do Acre 
pelos Correios para estados 
do Nordeste, como Paraíba e 
Pernambuco. Segundo o de-
legado Bruno Victor, da DRE 
de João Pessoa, a “Operação 
Conexão Acre” foi realizada 
em ação conjunta entre a De-
legacia de Repressão a En-
torpecentes de João Pessoa 
e Delegacias de Combate ao 
Tráfico de Drogas do Acre e 
de Pernambuco. 

Ele disse que, em João 
Pessoa, a droga era enviada 

pelos Correios para endere-
ços nos bairros de Manga-
beira e Bancários e a última 
postagem apreendida na 
sexta-feira (4) tinha como 
destino a cidade de Campina 
Grande.  “É importante des-
tacar o apoio e a parceria da 
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, bem como 
do trabalho em parceria com 
as Polícias Civis de Pernam-
buco e do Acre”, ressaltou o 
delegado Bruno Victor.

 A Polícia Civil da Paraíba 
vinha monitorando, com o 
apoio dos Correios, as enco-
mendas que vinham do Acre 
sob a suspeita de que se trata-
va de envio de drogas. Assim 
como na Paraíba, as polícias 
do Acre e de Pernambuco 
também estavam trabalhan-
do em conjunto nesta opera-
ção. Novos desdobramentos 
ainda poderão surgir com a 
continuação das investiga-
ções sobre esse caso e a sus-
peita é de que a droga tenha 
origem na Bolívia e entre no 
Brasil pelo estado do Acre.

Homem baleado na orla era foragido da Justiça de SP
A Polícia Civil da Paraí-

ba, por meio da Delegacia de 
Crimes Contra a Pessoa da 
capital – DCCPES, deu cum-
primento a dois mandados 
de prisão expedidos pelas 
Comarcas de Bauru/SP e 
Agudos/SP, em desfavor de 
Diego Schmoller Lucian, de 34 
anos. Ele usava o nome falso 
de Victor Hugo Garcia e estava 
em João Pessoa se passando 

por piloto, mas era fugitivo da 
Justiça de São Paulo.  

No último dia 27 de no-
vembro, o falso piloto de aero-
nave foi vítima de tentativa de 
homicídio enquanto almoçava 
em um restaurante na orla do 
bairro Cabo Branco. Diego foi 
alvejado pelo menos três vezes 
e encontra-se em estado grave 
no Hospital de Emergência e 
Trauma de João Pessoa.  

“O preso utilizava-se do 
nome falso de Victor Hugo 
Garcia, assim como se apre-
sentava como piloto de aero-
naves, fato também inverídico, 
quando, na verdade, possui 
dezenas de procedimentos 
criminais nos estados de 
São Paulo e Santa Catarina, 
a maioria deles pelos crimes 
de estelionato, furto e roubo”, 
revelou o delegado Vitor Melo, 

da Delegacia de Crimes Contra 
a Pessoa – DCCPES.

 Após diversas diligências 
da equipe de investigadores da 
DCCPES, onde foram coleta-
das várias provas do crime de 
tentativa de homicídio sofrido 
pelo preso, também se conse-
guiu, após troca de informa-
ções com a Polícia Civil de São 
Paulo, identificar o verdadeiro 
nome deste, qualificação con-

firmada por sua companheira 
em uma segunda oitiva.

 “O preso encontra-se cus-
todiado no Hospital de Trau-
ma e, assim que receber alta 
hospitalar, será apresentado 
ao Judiciário para as providên-
cias cabíveis, assim como as 
investigações continuam para 
identificar os autores do crime 
de tentativa de homicídio”, fi-
nalizou o delegado Vitor Melo.

Diego Schmoller Lucian, 
de 34 anos, usava o 
nome falso de Victor 
Hugo Garcia e estava 

em João Pessoa se 
passando por piloto

A droga apreendida pela Polícia era enviada do Acre pelos Correios e, em João Pessoa, tinha como destino endereços nos bairros de Mangabeira e Bancários

Foto: PC/Divulgação

As operações realiza-
das pela Polícia Militar nes-
se primeiro fim de semana 
de dezembro, na Paraíba, 
resultaram na prisão de 93 
suspeitos de vários tipos 
de crimes, na apreensão de 
18 armas de fogo e na recu-
peração de 12 veículos com 
registros de roubo. Entre 
sexta passada até o fim da 
noite do último domingo, a 

corporação realizou 1.671 
atendimentos.

Com foco no combate 
ao tráfico de drogas e aos 
grupos que atuam nesse 
tipo de crime, a PM ocupou 
vários pontos do estado e 
o destaque foi a operação 
Cometa II (Comando de 
Missões Especiais Táticas), 
que teve o objetivo de ga-
rantir a tranquilidade dos 

moradores dessas locali-
dades. Bayeux, João Pes-
soa e Santa Rita estiveram 
entre as áreas cobertas por 
essa operação.

A outra atuação que 
foi intensificada foi em 
relação à preservação da 
vida das pessoas para evi-
tar aglomerações, por cau-
sa do novo coronavírus. 
Locais onde foram cons-

tatados desrespeitos às 
regras de distanciamento 
social, receberam orienta-
ções e esse trabalho deve 
continuar nas próximas 
semanas.

Os resultados do tra-
balho desempenhado no 
fim de semana foram ava-
liados em uma reunião por 
videoconferência entre o 
comandante-geral da PM, 

coronel Euller Chaves, e 
comandantes de várias 
partes do estado. Na pauta, 
foram discutidas também 
novas operações para os 
próximos dias, tanto da 
parte operacional, quanto 
da prevenção sanitária.

Ação social
A Polícia Militar conti-

nua recebendo doações de 

alimentos, roupas e brin-
quedos, na Operação Boas 
Festas Solidárias. Tudo 
que for arrecadado, será 
entregue em viaturas para 
famílias carentes, com to-
dos os cuidados de higiene 
e distanciamento social. A 
população que quiser con-
tribuir, basta procurar qual-
quer quartel da PM e fazer a 
sua doação, até o Natal.

Quase 100 suspeitos são presos no fim de semana

A Polícia Militar prendeu 
dois suspeitos, na noite do 
último domingo, por tráfico 
de drogas, associação para 
o tráfico e porte ilegal de 
arma, no Bairro dos Novais, 
em João Pessoa. 

A dupla estaria em plena 
atividade do comércio de en-
torpecentes e com os homens 
foram encontrados sete pi-
nos de cocaína, nove trouxas 
de maconha, 12 pedras de 
crack, 17 comprimidos de ar-
tane, dinheiro e um revólver.

A ação que prendeu 
os suspeitos, que têm 18 e 
30 anos, aconteceu na co-

munidade São Tiago, e foi 
realizada pelas equipes do 
Batalhão Especializado em 
Policiamento com Motocicle-
tas (BEPMotos), que ao rea-
lizar rondas na Rua Marta da 
Luz, surpreenderam os sus-
peitos. Eles estavam agacha-
dos, mexendo em uma bolsa, 
onde estava toda a droga. Ao 
perceber a presença da PM, 
eles ainda chegaram a jogar 
a arma para tentar fugir, mas 
foram rendidos e presos em 
flagrante.

A dupla foi apresentada 
na Central de Flagrantes, no 
Geisel.

Suspeitos de tráfico e 
porte ilegal são presos

Com a dupla, a PM apreendeu 
cocaína, maconha, crack, 
comprimidos de artane, 
dinheiro e um revólver

Foto: PM/Divulgação
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Secretário fez balanço da gestão 2019/2020 e destacou o esforço da Cagepa em melhorar o sistema de abastecimento na PB
Os testes com água no Ca-

nal Acauã/Araçagi serão inicia-
dos na segunda quinzena deste 
mês. A informação foi dada pelo 
secretário de Estado da Infraes-
trutura, dos Recursos Hídricos 
e do Meio Ambiente, Deusdete 
Queiroga, na tarde de ontem, 
durante o programa semanal 
Fala, Governador, transmitido 
em cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara. 

Segundo ele, os testes e 
comissionamento a seco já es-
tão em andamento desde o mês 
de novembro passado. “O lote 
01 do canal, com extensão de 
44,933 km, está com um per-
centual de execução de 94,38%. 
O lote 02 está com um percen-
tual de execução de 67,11% e 
até o final de 2021 estará com 
quase 100 km do canal em fun-
cionamento, dos 130,44 km to-
tais da obra”, informou Deusde-
te Queiroga.

O secretário apresentou 
um balanço da gestão na pasta, 
nos anos de 2019/2020, res-
saltando obras estruturantes 
que estão sendo executadas por 
todo o Estado. Na ocasião, falou 
ainda sobre o pacote de obras 
lançado pelo governador João 
Azevêdo, no último mês de ju-
lho, com destaque para o setor 
de habitação, que fez a entrega 

de 1.311 casas e apartamentos 
e 3.452 unidades habitacionais 
em construção, os quais se-
rão entregues no próximo ano. 
“Além disso, o Governo do Es-
tado entregou 3.452 escrituras, 
dentro do programa de regula-
rização dos imóveis realizado 
pela Companhia Estadual de 
Habitação (Cehap)”, ressaltou 
Deusdete Queiroga.

Ele falou também sobre o 
Programa de Rodovias realiza-
do na Paraíba, com a execução 
de 208 km de estradas sendo 
implantadas ou restauradas, 
num investimento de R$ 147,8 
milhões, executados pelo De-
partamento de Estradas e Roda-
gens (DER). “E ainda estão sen-
do investidos R$ 170 milhões de 
novas obras, na implantação de 
novas rodovias e em programa 
de mobilidade urbana, a exem-
plo de vias em João Pessoa, já 
em fase de conclusão, além de 
novas alternativas de ligação 
entre os bairros da capital”, 
completou.

Dentre as novas obras no 
Estado, conforme disse o se-
cretário Deusdete Queiroga no 
Fala, Governador, está o contor-
no de Bananeiras, o arco Metro-
politano de Campina Grande e a 
Perimetral Oeste em Sousa, que 
estão em licitação, contemplan-

Canal Acauã/Araçagi: testes com 
água começam até o fim do mês

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Cerca de 41 mil pes-
soas receberam o auxí-
lio emergencial indevi-
damente na Paraíba, de 
acordo com a Controlado-
ria Geral da União (CGU). 
Destes, aproximadamente 
9.680 são servidores esta-
duais, 29.283 servidores 
municipais, e 2.132 per-
tencem a outro grupo, 
composto por empresá-
rios, e pessoas com padrão 
de vida elevado. Ao todo, 
1,5 milhão de paraibanos 
receberam o benefício, 
cerca de 38% da popula-
ção do Estado.

O valor total de auxí-
lio emergencial recebido 
ilegalmente na Paraíba 
soma cerca de R$ 39 mi-
lhões. Até o momento, 
apenas R$ 9 milhões fo-
ram devolvidos aos cofres 
públicos. Caso não ocorra 
a devolução, essas pessoas 
poderão responder crimi-
nalmente. A Paraíba rece-
beu do Governo Federal 
o valor de R$ 4,5 bilhões 
para o benefício, incluindo 
os pagamentos indevidos. 

O superintendente da 
CGU, Severino Queiroz, 
enfatizou que o auxílio 
emergencial foi criado 
para pessoas em vulne-
rabilidade social. “Qual-
quer pessoa que não es-
tiver nessa situação, não 
pode receber o auxílio. 
O servidor público entra 
no vínculo de emprego. 
E as pessoas que mesmo 
sem emprego formal, não 
estão passando necessi-
dade em razão da pande-
mia, como empresários, 
com patrimônio elevado. 
Essas pessoas são todas 

ditas como recebedoras 
de forma indevida”. 

A lei federal 13.982 
de 2020 prevê, em seu 2º 
artigo, os requisitos para 
o recebimento do auxílio 
emergencial de R$ 600 
ao mês. Entre eles estão: 
“Não ter emprego formal; 
ter renda familiar per ca-
pita de até meio salário 
mínimo; não ser titular 
de benefício previdenciá-
rio ou assistencial; entre 
outros”. 

De acordo com o su-
perintendente da CGU o 
número de pessoas que 
receberam o auxílio de 
forma indevida pode ser 
ainda maior, já que nem 
todos foram identificados. 
Ele explicou que o erro 
ocorreu principalmente 
com pessoas cadastradas 
no Bolsa Família, mas que 
não tinham direito ao 
auxílio por estarem em-
pregadas. “Os governos 
municipais e estaduais 
possuem regimes próprios 
de previdência. O que im-
plica que o Governo Fe-
deral não sabia quem era 
servidor público. Essas 
pessoas por coincidência 
estavam no CADúnico e 
algumas delas recebiam 
Bolsa Família. Porque o 
Bolsa Família independe 
de emprego. Alguns ser-
vidores públicos que rece-
biam Bolsa Família rece-
beram automaticamente 
o auxílio emergencial. Ou-
tra situação, são pessoas 
de má índole que mesmo 
empregadas e tendo um 
padrão de vida elevado 
pediram o auxílio emer-
gencial. Essas pessoas não 
tinham emprego, mas se 
cadastraram dizendo que 
não tinham renda”.

41 mil receberam o 
auxílio indevidamente

“Todos por uma Navegação Segura”

Capitania dos Portos dará início à 
Operação Verão no próximo dia 21
José Alves
zavieira2@gmail.com

Com o tema “Todos 
por uma Navegação Se-
gura”, #Navegue Seguro, a 
Marinha do Brasil através 
da Capitania dos Portos 
da Paraíba estará defla-
grando no próximo dia 21 
- início do Verão - a Ope-
ração Verão 2020/2021. 
O foco é a campanha de 
conscientização e fisca-
lização do tráfego aqua-
viário nas áreas de maior 
concentração de embar-
cações. A operação se 
estenderá até o dia 6 de 
março de 2021 e um dos 
propósitos da inspeção 
naval, é aferir a alcoole-
mia dos condutores de 
embarcações. Neste caso, 
o condutor infrator além 
de notificado, poderá ter 
a embarcação e a habili-
tação apreendidas. 

A s  e m b a r c a ç õ e s 
mais comuns no Litoral 
paraibano são de esporte 
e recreio, a exemplo de 
lanchas e motos aquá-
ticas-jet ski’s, além de 
catamarãs de turismo. 
As inspeções navais na 
Paraíba são realizadas 
em toda a área de juris-
dição da CPPB, inclusive 
no interior onde existem 
açudes. Porém, com ên-
fase maior nas áreas com 
maior tráfego aquaviá-
rio, que são as áreas de 
preservação ambiental 
(piscinas naturais de Pi-
cãozinho, Seixas e Penha 
e Areia Vermelha).

Pela Lei de Seguran-

ça do Tráfego Aquaviário, 
um piloto de embarcação 
não pode desrespeitar 
as normas vigentes, pois 
poderá ser notificado e 
multado. A recomenda-
ção nesse período de pan-
demia, é para que todos 
sigam as determinações 
emanadas pelo Ministé-
rio da Saúde e secretarias 
dos estados e municípios 
quanto às regras de dis-
tanciamento social e de-
mais cuidados.

A área de jurisdição 
da Capitania dos Portos 
abrange todo o território 
paraibano, compreenden-
do as águas que banham, 
nascem ou cortam o es-
tado e seu litoral, além 
das hidrovias interiores. 
As principais recomen-
dações aos navegantes 
é que estejam atentos e 
vigilantes, afinal o piloto 
de uma embarcação é o 
responsável por tudo que 
acontece a bordo. 

Duzentos metros 
Conforme a Capita-

nia, os donos de embar-
cações devem navegar a 
mais de 200 metros de 
distância da praia, em 
respeito aos banhistas. 
Todos devem navegar 
sempre com habilitação, 
documentos obrigatórios 
e conduzir as embarca-
ções com velocidade se-
gura. 

Outro alerta impor-
tante da Capitania é que 
os navegantes conheçam 
a previsão do tempo an-
tes de sair, fiquem atentos 

às possíveis mudanças e 
nunca naveguem no escu-
ro. Todos devem se preve-
nir contra incêndios. Por 
isso é sempre bom veri-
ficar o quadro elétrico e 
a validade dos extintores 
de incêndio. Eles podem 
evitar grandes tragédias.

O limite de pessoas a 
bordo será bastante fis-
calizado durante a Ope-
ração Verão 2020/2021 
porque a maioria dos aci-
dentes com vítimas fatais 
é causado por excesso de 
passageiros. Pelas regras 
da Capitania dos Portos 
da Paraíba, o navegante 
deve informar sempre 
o plano de navegação 
e a lista das pessoas a 
bordo ao seu iate clube. 
Além disso o proprietá-
rio da embarcação deve 
ter sempre em mãos um 
equipamento de comuni-
cação. Afinal, navegar é 
bom, desde que a pessoa 
mantenha sempre conta-
to com terra firme.

Dicas da Capitania
Antes de sair para a 

diversão no mar, calcule 
o consumo de combustí-
vel para ir e voltar; faça 
o cálculo em três partes: 
um terço para ir, outro 
para voltar e um de re-
serva; quando ancorado, 
não acione motores ou 
movimente a embarcação 
se tiver alguém por perto 
na água. E tenha sempre 
coletes salva-vidas para 
todos a bordo, porque a 
diversão e a segurança 
precisam navegar juntas. 

Operação Verão 
A Operação Verão do 

ano passado, segundo a 
assessoria de comuni-
cação da Capitania, foi 
tranquila por não ter 
tido problemas de en-
trevero com as equipes 
de inspeção naval. Todas 
as notificações foram 
conduzidas conscien-
temente e aceitas pelos 
abordados. No período 
de dezembro 2019 a 
março de 2020 foram 
realizadas 1.092 abor-
dagens. 

Durante esta Ope-
ração Verão a ser defla-
grada no próximo dia 21, 
mais de 100 militares, 
com o apoio de embar-
cações, incluindo lan-
chas e motos aquáticas, 
além de viaturas serão 
utilizados. A finalidade é 
fortalecer a preservação 
dos mares, rios, açudes e 
lagos, e principalmente a 
segurança da navegação 
no Estado.

O u t r a  a ç ã o  q u e 
ocorrerá em conjunto 
com a “Operação Verão 
2020/2021 será a “Tra-
vessia Segura”. Trata-se 
de uma ação de funda-
mental importância que 
ocorre todos os anos no 
mês de janeiro, em todo 
o país. Ela é voltada ex-
clusivamente a embar-
cações de transporte de 
passageiros e de turismo 
náutico, que têm seu flu-
xo intensificado durante 
o período de férias nas 
regiões litorâneas e nos 
balneários brasileiros.

do três regiões do Estado, além 
de 21 cidades recebendo obras 
de travessias urbanas.

O secretário destacou ainda 
o esforço da Cagepa em melhorar 
o sistema de abastecimento de 
água em todo o território parai-
bano, renovando as estações de 
tratamento de água, com melho-
rias significativas. Na área de es-
gotamento sanitário, de acordo 
com ele, estão sendo atendidos 
bairros de João Pessoa, Lucena, 
Jacumã e 19 cidades das regiões 
do Cariri e do Sertão, recebendo 

obras de implantação de esgo-
tamento sanitário, por meio da 
Seirhma, Cagepa e Funasa.

Com relação ao Programa 
Água Doce, em parceria com o 
Governo Federal, Deusdete Quei-
roga lembrou dos 93 sistemas 
de dessalinização entregues no 
Estado e da emoção da popula-
ção beneficiada em receber água 
de qualidade; dos 60 sistemas 
pelo Procase, acrescentando que 
já existe por parte do Governo 
do Estado a solicitação de am-
pliação do PAD, para que mais 

famílias sejam agraciadas. “Tam-
bém estão em funcionamento os 
sistemas de distribuição de água 
pelo Programa Água para Todos 
que garantiu a implantação de 
193 sistemas de água tratada”, 
disse o secretário.

Com o objetivo de dotar 
com infraestrutura a zona rural, 
de acordo com o secretário, o Go-
verno da Paraíba também desen-
volve ações do PBRural Susten-
tável, com assinatura de contrato 
firmado com o Banco Mundial, 
que desenvolve o Programa de 

Segurança Hídrica (PSH); com 
obras de passagem molhada, cis-
ternas, dessalinizadores e siste-
ma de distribuição de água. 

Ele ressaltou também as-
sinatura do empréstimo com o 
Banco Mundial de U$ 127 mi-
lhões, para a área de segurança 
hídrica, com destaque para a 
adutora Transparaíba, ramal 
Curimataú e o ramal do Cariri, 
dotando de garantia de seguran-
ça de água as duas regiões com 
problemas mais críticos nessa 
área, além da melhoria de esgo-
tamento sanitário da Região Me-
tropolitana de João Pessoa.

O secretário citou ainda 
grandes empreendimentos 
que estão em fase de licitação, 
como o Centro de Convenções 
de Campina Grande, o Hospital 
da Mulher em João Pessoa (ma-
ternidade Frei Damião), os Cen-
tros de Monitoramento Controle 
e Segurança, em João Pessoa, 
Campina Grande e Patos (os dois 
últimos já em execução e o de JP 
para abrir licitação). 

Deusdete falou ainda da 
construção e reforma de escolas 
e ginásios de esporte, executa-
das pela Suplan e a construção 
do Aeroporto de Patos, que está 
em licitação, com previsão para 
assinatura da ordem de serviço 
no início de 2021.

Foto: Clovis Porciuncula

Deusdete Queiroga informou que os testes e comissionamento a seco no canal já estão em andamento desde o mês passado
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Federação dos Cultos Afro-brasileiros recomenda que homenagens à “Rainha do Mar” sejam feitas sem aglomeração
Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

A tradicional Festa de Ie-
manjá, que reúne milhares de 
fiéis da Paraíba há 54 anos no 
Busto de Tamandaré, em João 
Pessoa, para homenagear a 
mãe de todos os Orixás no dia 
8 de dezembro, foi suspensa 
para evitar aglomeração devi-
do à pandemia de covid-19. O 
Templo ou Palácio de Iemanjá 
não será armado na beira-mar, 
nem haverá a caminhada, que 
todos os anos começa no bair-
ro de Cruz das Armas e segue 
até o Busto de Tamandaré. 

Entretanto, no município 
de Cabedelo, haverá uma car-
reata Cortejo de Iemanjá, às 
17h, saindo da Casa de Ogum 
Beira Mar de Pai Ronaldo, no 
bairro de Jardim Manguinhos.

A Federação dos Cultos 
Afro-brasileiros do Estado da 
Paraíba (FCA-PB) orienta que 
os fiéis que desejem homena-
gear a rainha do mar levando 
oferendas tomem todas as pre-
cauções e evitem levar muitos 
acompanhantes, seguindo os 
protocolos estabelecidos pelos 
órgãos de Saúde. Um caminhão 
trio irá funcionar a partir das 9h, 
em frente ao Busto de Tamanda-
ré, com algumas pessoas batendo 
zabumba e cantando louvores.

A presidente da FCA-PB, 
Mãe Penha de Iemanjá, explica 
que os representantes de casas 
religiosas, tanto do candomblé 
quanto da umbanda, irão diri-
gir-se ao mar no turno da ma-
nhã até a noite para prestar ho-
menagem a Iemanjá. “As casas 
religiosas de Patos, Cajazeiras 

e Sousa decidiram não vir este 
ano para evitar aglomeração, 
mas o terreiro de Alagoa Gran-
de realizará sua homenagem, 
às 19h, como todos os filhos da 
religião. Recomendo aos filhos 
da religião obedecerem a todos 
os protocolos de Saúde, não su-
bestimem a doença na hora de 
prestar a homenagem”, alertou.

Cabedelo
Hoje, a carreata de Iemanjá 

sairá , às 17h, da Casa Ogum Bei-
ra Mar de Pai Ronaldo, no bairro 
de Manguinhos, pelas principais 
ruas da cidade, em direção ao 
monumento de Nossa Senhora 
dos Navegantes, onde foi insta-
lado um altar a Iemanjá em que 
as pessoas poderão tirar fotos e 
levar presentes à rainha do mar.

De acordo com o coorde-
nador do Fórum Diversidade 
Religiosa Paraíba seccional 
Cabedelo, Williams da Penha 
Silva, devido à pandemia não 
haverá a conhecida Gira de Ie-
manjá na praia nem o cortejo 
a pé, mas todos os protocolos 
da OMS e Secretarias de Saú-
de estão sendo rigorosamente 
cumpridos. “Esse ano só have-
rá a carreata com o apoio da 
Semob, seguindo o distancia-
mento entre os carros para a 
louvação à  Rainha do  Mar na 
cidade de Cabedelo”, informou.

A celebração contará 
com a participação do Cazulo 
da Paz, centro espírita e um-
bandista, localizado em João 
Pessoa. Outras entidades reli-
giosas também irão participar 
da carreata pois será também 
uma manifestação contra a in-
tolerância religiosa.

Dia de Iemanjá sem festa e 
com distanciamento social

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Hoje é celebrado o fe-
riado de Nossa Senhora 
da Conceição e com isso, o 
atendimento ao público no 
comércio, shoppings, trans-
porte público, agências ban-
cárias e repartições sofre al-
terações. 

A data é considerada 
feriado religioso municipal 
em João Pessoa e em várias 
cidades da Paraíba, a exem-
plo de Campina Grande, 
onde a santa é padroeira. 
No entanto, as celebrações 
do Dia de Iemanjá (religiões 
de matriz africana: umbanda 
e candomblé) ou Nossa Se-
nhora da Conceição (religião 
católica) foram adaptadas, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus. 

De acordo com a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de João Pessoa as lojas es-
tão livres para decidir se 
funcionam ou não durante o 
feriado. Porém, a expectativa 
é que o setor abra normal-
mente por causa da demanda 
para as festas de final de ano.

Os shoppings Manaíra 
e Mangabeira funcionarão 
normalmente (10h às 22h), 
assim como o Mag Shopping 
(10h às 22h), Tambiá (12h às 
19h30) e Sul (10h às 20h).

As secretarias, órgãos e 
autarquias da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP) 
também não terão expedien-
te. Os serviços essenciais, 
envolvem os atendimentos 
de urgência e emergência 

na Rede Municipal de Saúde 
e a coleta de lixo domiciliar,  
que estarão disponíveis no 
feriado

As repartições públicas 
estaduais da Administração 
Direta e Indireta do Poder 
Executivo do Governo da 
Paraíba terão ponto facul-
tativo. Os serviços essen-
ciais seguem normalmente. 
O Poder Judiciário também 
decretou ponto facultativo. 
As agências bancárias e os 
Correios estão fechados hoje. 

Programação 
Nossa Senhora da Con-

ceição é um dos títulos mais 
conhecidos de Maria em todo 
o mundo e hoje a Igreja Cató-
lica celebra o seu dia. Confor-
me a Arquidiocese da Paraíba, 
11 paróquias são dedicadas a 
Imaculada Conceição, sendo, 
entre elas, dois santuários.

Um santuário fica em 
João Pessoa, no Varadouro, 
e o outro em Pedras de Fogo. 
As demais paróquias estão 
em Bayeux, Caaporã, Con-
de, Cuité de Mamanguape, 
Gurinhém, Ingá, Itabaiana, 
Jacaraú e Sapé. Neste ano, to-
das as procissões foram can-
celadas. As comemorações 
acontecem nas paróquias 
com público reduzido. 

No santuário do Vara-
douro, desde o dia 29 de 
novembro ocorre o 57º No-
venário da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição. Hoje, 
o evento tem início às 6h (al-
vorada  com queima de fogos 
e badalar do sino), além das 
missas às 7h, 9h e 15h.

Alteração no expediente

Atividades também modificadas em Campina
Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição é a padroeira da cidade e 
da Diocese de Campina Grande. Em 
2020, as comemorações religiosas 
adotam um novo formato por causa da 
covid-19. Assim, não haverá pavilhão, 
nem atividades culturais e artísticas. A 
quermesse e a tradicional procissão, 
bem como a missa no Parque do Povo 
também foram canceladas. 

A programação religiosa iniciou no 
dia 29 de novembro e encerra hoje, com 
o novenário festivo a partir das 19h. 
Hoje ocorre a solenidade da Imaculada 
Conceição com uma carreata conduzin-
do a imagem da padroeira pelas ruas 
da cidade, saindo do Hospital Dom 

Luis Gonzaga Fernandes (Trauma), às 
15h30, seguindo pela Avenida Floriano 
Peixoto, Hospital Antônio Targino, no 
Centenário e o Hospital Pedro I.

 De acordo com a Diocese da 
cidade, este será um gesto de gra-
tidão aos profissionais da saúde e 
louvor à Nossa Senhora no combate 
da pandemia. A carreata termina na 
Catedral onde acontece a missa de 
encerramento às 17h, presidida pelo 
bispo diocesano de Campina Grande, 
Dom Dulcênio Fontes de Matos, no 
estacionamento local.  

Conforme a Diocese de Campina 
Grande, serão realizadas cinco missas 
com o objetivo de garantir a segurança 
dos fiéis: às 6h (santa missa-alvorada); 
8h (santa missa); 10h (missa solene da 
Festa); 14h (santa missa) e 17h (missa 

solene de encerramento). Todas as ce-
lebrações do Novenário são veiculadas 
nos canais do YouTube da Diocese e da 
Catedral: DioceseCG e CatedralCG.

Feriado
De acordo com a CDL Campina 

Grande, os estabelecimentos comer-
ciais do município podem funcionar 
normalmente. Porém, devem pagar 
abono e dar um dia de folga aos fun-
cionários em até 30 dias. As lojas do 
Centro da cidade estão previstas para 
abrirem das 8h às 16h. 

Em relação aos shoppings, o Parta-
ge Shopping funciona das 10h às 22h 
e o Luiza Motta das 9h às 20h. O Cirne 
Center abre em horário especial entre 
9h e 14h. As agências bancárias e os 
Correios estarão fechados.

Transporte coletivo

Semob-JP define circulação neste 
feriado com frota de domingo

A Superintendência 
Executiva de Mobilida-
de Urbana (Semob-JP) 
definiu que 31 linhas de 
ônibus irão circular hoje, 
feriado de Nossa Senho-
ra da Conceição. Neste 
caso, as linhas circularão 
com quadro de domingo. 
A mudança ocorre para 
garantir uma oferta de 
acordo com a demanda, 
que estará reduzida de-
vido ao feriado.

Operação das linhas
A Semob vai acom-

panhar a operação das 
linhas durante todo o 
dia, podendo alterá-la a 
depender da demanda 
de passageiros em cada 
linha, sempre com o obje-
tivo de prestar um melhor 
serviço aos usuários do 
nosso sistema de trans-
porte coletivo.

Já a Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos 
(CBTU) informou que os 
trens de João Pessoa estão 
parados hoje.

Foto: Edson Matos

O Templo ou Palácio de Iemanjá não será armado na beira-mar, nem haverá a caminhada, que todos os anos começa em Cruz das Armas e vai até o Busto de Tamandaré

Foto: Divulgação/PMJP

Trinta e uma linhas de ônibus irão circular hoje, em João Pessoa, feriado de Nossa Senhora da Conceição

LINhaS
n 504 (Mandacaru)
n 602 (Ilha do Bispo)
n 1001 (Bairro das Indús-
trias/Mandacaru)
n 401 (Altiplano)
n 507 (Cabo Branco)
n 508 (Cabo Branco/Penha)
n 303 (Cidade Verde/Pedro II)
n 510 (Tambaú/Via Ta-
mandaré)
n 600 (Bessa Shopping)
n 601 (Bessa)
n 5603 (Mangabeira VII)

n T003 (Shopping/TIV/
Cristo)
n T004 (Bessa/Manaíra 
Shopping)
n 116 (Colinas do Sul)
9901 (Mangabeira/Va-
lentina)
n T001 (Beira Mar/Zona 
Sul)
n 104 (Bairro das Indús-
trias)
n 118 (Paratibe), 120 
(Parque do Sol)
n 701 (Alto do Mateus/ 

Acesso Oeste)
n 10015 (Bairro das In-
dústrias/Mandacaru)
n 2300 (Circular)
n 204 (Cristo)
n 207 (Penha)
n 301 (Mangabeira)
n 302 (Cidade Verde)
n 304 (Bancários/Castelo 
Branco/Pedro II)
n 1500 (Circular)
n 5100 (Circular)
n T002 (Epitácio/Zona  
Oeste)



FCJA - 40 Anos
Socorro Aragão, ex-presidente da Fundação Casa de José 
Américo nos anos 1980, fala sobre a importância da 
instituição para a cultura da Paraíba. Página 11
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Para a poetisa e rapper travesti, a canção premiada representa a afirmação de questões como os outros tipos de ser mulher

Bixarte é a grande vencedora 
do Festival de Música da PB

No último domingo foi co-
nhecido os vencedores da 3ª 
edição do Festival de Música 
da Paraíba: em primeiro lugar, 
Bixarte com ‘Cê Não Faz’, o se-
gundo lugar foi para Filosofi-
no  (que também levou como 
Melhor Intérprete) com ‘Mani-
festo dos Cantos’; e Wil ocupou 
o terceiro lugar com ‘A Cor de 
Sivuca’.  Depois de dois dias de 
eliminatórias das 30 músicas 
selecionadas, 14 canções foram 
apresentadas no palco do Teatro 
Paulo Pontes, em João Pessoa, 
para a finalíssima, que foram 
transmitidas através das redes 
sociais e pelas frequências da 
Rádio Tabajara (FM 105,5 e AM 
1.110) como alternativa devido 
às restrições de aglomerações 
de público presencial.

A grande vencedora da edi-
ção, Bixarte, acompanhada de 
Fúria Negra, revela que já estava 
muito feliz em ter chegado à fase 
final e passar seu recado. “Foi 
uma mistura de sentimentos 
de saber que a gente está con-
trariando as estatísticas a todo 
momento. Ter a artista travesti, 
a artista preta ocupando espa-
ços. A noite foi uma reparação, 
uma retomada, a prova de que 
estamos começando a caminhar 
por outras estradas”.

‘Cê Não Faz’ foi composta 
especialmente para o Festival 
e, para a rapper, representa a 
afirmação de questões como 
os outros tipos de ser mulher. 
“A militância é muito enraizada 
no meu corpo, é por causa dela 
que estou viva hoje, pelas de-
núncias, pelos sentimentos de 
medo que se transformam em 
poesia”, afirma a artista, que 
iniciou a carreira nas batalhas 
de slam. “Essa foi a primeira 
vez que cantamos com uma 
banda e, a partir daí, a gente 
consegue ter a noção de voos 
mais altos. A afirmação é ne-
cessária para que as pessoas 
nos vejam ocupando cada vez 
mais espaços”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Para compor a canção, 
Bixarte focou na percepção do 
público com o que seria apre-
sentado no palco. “A Paraíba tem 
um dos cenários mais bonitos no 
underground, queria enxergar o 
que as pessoas estariam reivin-
dicando em suas músicas quan-
do comecei a escrever”, explica. 
“Ganhar nem sempre é levar o 
primeiro lugar, a gente já tinha 
ganhado quando cheguei na se-
mifinal e recebi a repercussão 
do público nas redes”, comenta 
a rapper, que ressalta ainda o 
ranking liderado por pessoas 
pretas. “Quando a gente reconhe-
ce a potência dos corpos pretos, 
é a maior resposta que a gente 
pode dar para qualquer fascista. 
Eles vão ter que aceitar isso. É o 
nosso recado para essa massa de 
pessoas conservadoras”.

Caetano, que integra o 
trio Filosofino com Daniel Big 
Jesi (beats) e Mariana Santana 
(flauta), levou a segunda coloca-
ção do pódio. A poesia, escrita 

anos atrás ao retornar de uma 
viagem, reforça o poder das 
palavras para o paraibano. “O 
tema foi uma questão universal, 
mas que acabou cabendo neste 
momento de crise”, aponta. 

As ruas da cidade passam a 
ser vistas, através de ‘Manifesto 
dos Cantos’, como um local de 
existência, e não de apenas pas-
sagem. “O sistema de produção 
trata a rua como local de passa-
gem, mas aponto como um espa-
ço físico, onde moram pessoas, 
onde ocorrem manifestações 
culturais e que acabam passando 
como despercebidas porque as 
pessoas acabam se trancando 
nos condomínios e estabeleci-
mentos”, critica o compositor.

As três primeiras coloca-
ções foram ocupadas por pes-
soas pretas. Esse fato reforça 
a questão de visibilidade para 
artistas tidos muitas vezes como 
marginalizados. “Muito se fala 
de mérito artístico como apenas 
uma questão elitista, como se 

apenas o tipo de arte elitizada, 
não marginal, pudesse ocupar 
esses espaços de destaque. Não 
desmerecendo a riqueza das ou-
tras apresentações, mas é inte-
ressante como essas artes foram 
potentes”, analisa Caetano. 

Ocupando a terceira colo-
cação do evento, o carioca Wil 
chegou para pesquisas acadê-
micas voltada para populações 
indígenas, e acabou ficando de 
João Pessoa, onde mora atual-
mente. “Já venho há alguns anos 

estudando o povo negro e indí-
gena no Brasil. Já ouvia muito 
Sivuca e, ao ver que nesta edição 
homenageariam o Mestre, eu 
fui estudar a região de onde ele 
vem, toda colonizada, com vida 
indígena degradada para aquilo 
que chama-se de progresso, 
com as industrializações”, re-
flete. “Sivuca é um negro albino, 
mas não foi tratado como uma 
pessoa negra porque a nossa 
sociedade tem essa questão da 
cor de pele importar tanto”.

Wil, que acompanhou a 
edição passada do Festival de 
Música da Paraíba, decidiu então 
compor para se inscrever neste 
ano. Ao perceber que a home-
nagem seria ao paraibano de 
Itabaiana, ele definiu o tema do 
que se tornaria ‘A Cor de Sivuca’. 
A segunda colocação representa, 
portanto, uma honra por tam-
bém ter podido dividir o pódio 
com Filosofino e Bixarte. “Muito 
bom participar e ser agraciado 
com esse reconhecimento”.
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Segundo Bixarte (à direita na 
foto maior, ao lado de Fúria 
Negra na interpretação de 
‘Cê Não Faz’), a noite foi uma 
prova de que a artista travesti 
está começando a caminhar 
por outras estradas; segundo 
lugar ficou com Filosofino  (que 
também levou como Melhor 
Intérprete) com ‘Manifesto dos 
Cantos’ (abaixo, à esq.); e Wil 
ocupou o terceiro lugar com ‘A 
Cor de Sivuca’ (abaixo, à dir.)

Em virtude do seu Ano Cultural, evento homenageou o Mestre Sivuca
O jovem maestro Lucas Car-

valho integrou a programação 
da final do Festival de Música da 
Paraíba, em uma apresentação 
cujo repertório contou com al-
gumas das músicas mais conhe-
cidas de Sivuca (1930-2006), 
em sua homenagem devido ao 
Ano Cultural definido pelo Go-
verno do Estado, no qual vários 
eventos foram produzidos para 
ressaltar a importância do multi
-instrumentista que completaria 
90 anos em 2020. 

Integrando a equipe or-
ganizadora, Jader Finamore 
revela o sentimento após o 
término da edição. “Acredito 
que houve um saldo bastante 
positivo, considerando inclusive 
os desafios impostos no mo-
mento da pandemia, houve um 
grande cuidado entre todos os 
organizadores em relação aos 
protocolos de segurança para 
prevenção do vírus”.

Jader reforça, portanto, a 
importância do Festival para o 
cenário cultural no Estado. “O 
saldo artístico é algo que a gente 
já esperava. A Paraíba tem uma 
cena muito rica e isso mais uma 
vez ficou claro entre os finalistas. 
Torço para que o Festival conti-
nue incentivando a cena musical 
e mais artistas a participarem”. 
Não apenas para os artistas, 
mas a comunidade paraibana 
como um todo ganha com a 
iniciativa. “É um momento de 
grande festa e grande alegria, 
onde todos podem ter acesso a 
uma obra que talvez não fosse 
gravada. É um momento muito 
feliz para todos nós”. 

Ao total, foram 135 com-
posições inéditas inscritas, das 
quais foram selecionadas 30 
para as eliminatórias que ocor-
reram neste fim de semana. A 
fase final contou com o corpo 
de jurados formado por nomes 

como DJ Dolores, Simona Talma 
e Sérgio Andrade, que analisa-
ram aspectos técnicos da com-
posição e interpretação. Com 
apresentação de Jãmarrí No-
gueira e Amanda Falcão, a noite 
contou também com a presença 
de Naná Garcez, presidente da 
Empresa Paraibana de Comuni-

cação (EPC), e do vice-presidente 
da Funesc, Pedro Santos.

Em seu discurso, Naná abor-
dou as expectativas para o Ano 
Cultural Mestre Sivuca, que aca-
bou resultando em alternativas 
devido à pandemia. “Nesta noite 
de despedida das comemorações 
dedicadas ao ano dele, com tudo o 

que a gente presenciou nestas três 
noites de evento, ele está sendo 
bem homenageado”. A presiden-
te também reforçou e agradeceu 
pela participação do público nas 
transmissões virtuais das três noi-
tes, que ultrapassou em três vezes 
a capacidade física do teatro, em 
termos de comparação.

Fotos: Edson Matos

Lucas Carvalho (D) tocou clássicos de Sivuca no palco; Bixarte recebeu a premiação de R$ 10 mil das mãos de Naná Garcez, presidente da EPC (D)
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Quando eu e Cirilo Cordeiro saímos de Pedra Lavrada 
para o Seminário Franciscano de Lagoa Seca, pensávamos 
em ser frades. Quando, constatada a ausência da vocação 
sacerdotal, saímos de Ipuarana para João Pessoa, pensá-
vamos em estudar, conseguir uma formatura e ficar ricos. 
Aliás, essa era a mentalidade da época, o sonho dos jovens 
dos anos 1960. Conseguimos os cursos almejados, não fica-
mos ricos, mas estamos vivendo.

Há poucos dias li na Internet: “Bilionário doou sua 
fortuna para não morrer rico”. Era a história de Chuck Fee-
ney, que dizia haver chegado recentemente ao seu objetivo 
de doar US$ 8 bilhões (cerca de R$ 45 bilhões). Bastante 
conhecido no mundo dos negócios, Feeney é um bilionário 
que sempre sonhou ganhar dinheiro, mas não em acumu-
lar mais e mais riqueza. Sempre pensou, sim, em doar todo 
o seu dinheiro para fins beneficentes. E conseguiu!

O conhecido empresário americano, de 89 anos, 
chegou há poucos dias ao seu objetivo de doar essa di-
nheirama, transformando-a em ações de caridade pelo 
mundo. Dinheiro que ele nunca usou para viver um 
estilo de vida compatível com sua renda. Ele não tem 
casa ou carro e é famoso por usar um relógio que cus-
tou apenas US$ 15. Dizia ele: “Tive uma ideia que nunca 
me saiu da minha cabeça: a de que você deve usar sua 
riqueza para ajudar as pessoas”. E, por muito tempo, o 
filantropo doou dinheiro anonimamente.

Quando um jornalista perguntou, certa vez, ao bilio-
nário, por que fazia isso em segredo, ele respondeu: “Para 
não ter que explicar às pessoas o motivo”. De acordo com 
seu biógrafo, a inspiração veio do ensaio Riqueza, tam-
bém conhecido como O Evangelho da Riqueza, do famo-
so filantropo americano Andrew Carnegie. Frases como 
“morrer rico é morrer em desgraça” deixaram uma mar-
ca em Feeney. Ele viajou o mundo em segredo, buscando 
projetos em que acreditasse, e por isso foi apelidado de 
“James Bond” da filantropia.

Na biografia fica bem claro que o bilionário está hoje 
“muito feliz” por ter concluído sua missão após quase 40 
anos, o que virou motivo de celebração para o empresário 
e a esposa, com quem mora em um apartamento de dois 
quartos na cidade de San Francisco.

Breve biografia
Charles F. Feeney nasceu em 1931, em Elizabeth, Nova 

Jersey, justamente na época da Grande Depressão dos Es-
tados Unidos. Sua mãe trabalhava como enfermeira em 
um hospital e seu pai era corretor de seguros. Desde mui-
to novo ele mostrou habilidade para empreender (aos dez 
anos, vendia cartões de Natal de porta em porta). Quan-
do adolescente, Feeney se alistou no Exército e lutou na 
Guerra da Coreia. Aproveitou um programa do governo 
americano para veteranos e se tornou o primeiro membro 
de sua família a ir para a faculdade. Depois de se formar 
na Universidade Cornell, em Nova York, abriu seu próprio 
negócio vendendo produtos para soldados americanos em 
missão na Europa. Esse modelo de negócios evoluiu para a 
Duty Free Shoppers (DFS), a empresa de vendas isentas de 
impostos para viajantes, com lojas em aeroportos e portos, 
que ele cofundou com Robert Miller, em 1960.

Em 1982, criou uma fundação internacional com a 
finalidade de distribuir sua fortuna para boas causas e 
projetos em todo o mundo. Nos primeiros anos, Feeney 
secretamente doou dinheiro, até que sua filantropia 
saiu do anonimato em 1997. A filosofia do empresário 
de “dar enquanto se vive” inspirou outros bilionários, 
incluindo o cofundador da Microsoft, Bill Gates, e o 
investidor Warren Buffett. Ele, no entanto, não é tão 
conhecido quanto alguns de seus fãs bilionários, pos-
sivelmente por ter doado secretamente durante os pri-
meiros quinze anos de sua missão.

Fiquei fascinado por essa história! Que bom seria se 
boa parte dos nossos “ricos” seguissem o seu exemplo! 
Quão salutar seria para o nosso Brasil se boa parte do nos-
so rico dinheirinho, que é gasto na política, fosse direcio-
nado para o bem-estar dos menos favorecidos, ajudando 
os mais pobres a estudar e se estabelecer na vida.

Quer morrer 
rico?

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

Fernando

Colunista colaborador

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Uns viram como um xeque-mate nas salas de cinema. 
Outros, mais otimistas, enxergaram o movimento feito 
pela Warner Media, no último dia 3, como mais uma crise 
para a indústria superar. Daqui de onde estou, vejo como 
o fato mais importante da história recente do audiovisual, 
um marco que resulta de várias forças agindo sobre o 
mesmo corpo.

Naquela quinta-feira, a Warner surpreendeu o mer-
cado ao anunciar que todos, absolutamente todos os seus 
filmes planejados para 2021 serão lançados – simulta-
neamente – nos cinemas e no serviço de streaming da 
companhia, o HBO Max (que ainda não opera no Brasil, e é 
diferente do HBO Go, este sim disponível por aqui).

O desfile começa até mesmo este ano, com a estreia de 
Mulher-Maravilha 1984 no dia 25 de dezembro, que ficará 
disponível para os assinantes do serviço de streaming por 
30 dias, incluso na mensalidade. Ou seja, o consumidor 
norte-americano vai escolher se quer ver a sequência do 
filme estrelado por Gal Gadot em 2017 no cinema, pagan-
do ingresso e arriscando contrair covid, ou no conforto do 
lar, em uma TV de ultradefinição, longe do coronavírus e 
sem pagar um dólar a mais.

Nessa mesma lógica, o espectador poderá escolher 
onde ver – já na estreia – títulos como Duna, O Esquadrão 
Suicida, Godzilla vs. Kong, Matrix 4 e Invocação do Mal 3, 
entre outros blockbusters aguardado pelo público com a 
mesma ansiedade com que uma criança espera o presente 
do Papai Noel no dia 25, afinal estamos falando de merca-
do, não de cinema enquanto arte audiovisual, certo?!

A jogada da Warner é o resultado de um “novo nor-
mal” provocado pela pandemia do novo coronavírus. No 
período de quase um ano (e contando), a crise definiu 
novos hábitos, como uma maior permanência do público 

de cinema em casa, em frente a TV, com um leque cada vez 
maior de serviços que oferecem filmes pela Internet (dos 
títulos mais populares aos mais cults).

Com menos gente indo aos cinemas, lançar filmes de 
bilhões de dólares nesse circuito é certeza de fracasso de 
bilheteria. Afinal, é o resultado de uma matemática de 
mais subtrações que adições. O streaming, por sua vez, 
tem sua própria lógica de mercado, vide as produções 
próprias da Netflix e Amazon Prime, que têm se mostrado 
bastante lucrativas.

Aliás, a decisão da Warner também passa por essa 
planilha e por um fato tristemente verdadeiro: a outrora 
reluzente Hollywood vive, há anos, uma crise criativa, 
perdendo roteiristas, diretores e estrelas para os cada vez 
mais milionários serviços de streaming (vide cineastas de 
peso, como Martin Scorsese e, pasme, Steven Spielberg, 
que aderiu ao Apple TV+ depois de criticar a indicação de 
filmes da Netflix ao Oscar em 2019).

Covid, streaming e crise em Hollywood, portanto, leva-
ram a Warner a quebrar a sacrossanta “janela de exibição” 
(intervalo de tempo que separa a estreia de um filme no 
cinema de sua chegada ao circuito doméstico, criada para 
valorizar a exibição na sala de projeção). 

O cinema, enquanto sala de exibição de filmes, claro, 
sai perdendo nessa queda de braço. Mas acredito que não 
perderá seu lugar no coração dos cinéfilos. Será muito 
como um restaurante: você tem comida em casa, certo? 
Mas vez ou outra, gosta de sair para comer fora. No entan-
to, para a grande massa, essa que costuma lotar as salas 
para ver filmes com muito tiro, pancada e bomba, esse 
público aí, muito provavelmente, vai preferir ficar em casa 
para ver uma estreia do que ir ao cinema. É essa a lógica 
com a qual a indústria encerra um triste ano de 2020.

Cinema em xeque-mate?

Sim, eu queria ter uma casa no 
campo, como alguns – ou melhor, uma 
casa numa praia deserta – para eu me 
enfurnar por lá durante esse isola-
mento sem fim, até que a vacina da 
covid-19 chegue. Confesso que estou 
cansada. Trepada num apartamen-
to, e olha que tenho aconchego, mas 
essas paredes, coitadas, já deram o 
que tinham que dar. A varanda, a taça 
de vinho, minha cama King, minha 
frigideira Jamie Oliver que ganhei 
do Pão do Açúcar de juntar selinhos, 
minha Netflix e as dezenas de séries 
que assisti, os livros que li, as músicas 
que escutei e os grupos de WhatsApp 
dos quais faço parte. Conversas sobre 
o Bozo, sobre o Reitor imposto, sobre 
a vacina, os milicos do Ministério da 
Saúde, as angústias, as ansiedades, as 
lives, os álcool em gel, o chegar da feira 
e todo aquele ritual, os sapatos do lado 
de fora, os banhos do lado de dentro, 
tudo, tudo, estou cansada.

E um cansaço mental também. 
Não dou conta de assistir a todos os 
lançamentos de livros, cursos, shows, 
participações importantes, tudo im-
portante, reuniões, coisas imprescin-
díveis. Estou farta das coisas impres-
cindíveis. E o pior, não passo sem tudo 
isso. Meu celular,  minha vida! Hoje já 
é um adendo da pele, dos brincos, dos 
colares, das lingeries. O meu celular 
mora em mim 24 horas. E eu estou a 
fazer bip-bip. E nem sou o calhambe-
que do Roberto!

De repente, estou cansada de 
assistir os jornais na TV, desde março, 

todos os especiais, infectologistas, 
epidemiologistas, pneumologistas, 
e todos aqueles debates. E agora o 
Ministério da Saúde com as suas far-
sas, as suas falas toscas, e fico a ver o 
mundo a se preparar para a vacinação 
e nós aqui, a ver navios.

Sou uma mulher conectada. Desde 
sempre. Aos jornais e revistas e depois 
às mídias sociais. Triste de quem não 
é. Quem não se comunica, se trumbica, 
já dizia Chacrinha, que entendia do 
riscado. Mas num “des-ano” como esse, 
fico querendo fazer o que Julia Roberts 
fez em Comer, Beber e Rezar. E como 
não posso viajar, e nem sou a atriz, só 
como, e mais bebo. Não se preocupem, 
sou uma bebedora moderada. E hoje 
a bebida é mais vinho. Vinho pra ver a 
lua, o fim de tarde, pra acompanhar o 
queijo e o pão de cada dia, pra ouvir as 
notícias, pra cozinhar, e pra brindar a 
vida que me a dado tanto! E pra chorar 
os mortos.

Mas hoje, sim, esta semana, 
estou cansada. Cansada em de-
masia; de estressar com medo do 
vírus, de ficar aperreada com a 
minha mãe, que é idosíssima, e está 
exposta todo dia; preocupada com 
o filho que trabalha fora de casa, 

com o que trabalha dentro de casa, 
e também está sentindo por entre 
as quatro paredes. Cansada de não 
poder ver a minha neta quando eu 
quiser, e nisso, já faz mais de três 
semanas que não a vejo. Cansada de 
ver a vida em suspensão, logo eu, 
que cheguei aqui, nessa fase que, 
tudo é para ontem. Quero viajar, 
quero sair, quero perambular, e 
quero aglomerar. Tomar um café, 
um sorvete, dar uns bordejos por 
aí. Sem máscara e sem documento. 
Assim, ao léu! 

Não, não tenho opinião sobre 
tudo. Nem quero. Por vezes fico muda 
nas timelines, sem energia para me po-
sicionar sobre abelha, sobre prefeito 
eleito, sobre os festivais de tudo, sobre 
a violência, a fome, enfim, o mundo se 
acabando, e os milhões de mortos da 
pandemia. Eu choro. Eu me entristeço. 
E emudeço.

Trabalhei todo esse tempo. Em 
casa, nas páginas, nas arrumações e 
novas configurações da casa; na em-
patia com os outros; na solidariedade 
com os desvalidos; mas hoje, ouvindo 
esse vento fresco soprar da minha ja-
nela, e a manhã já alta, eu quero ficar 
nas nuvens. Queria mesmo era estar 
à beira-mar. Em silêncio. Ouvindo o 
som do mar em maré cheia. As ondas. 
E contemplando o infinito azul. E co-
mendo um peixinho frito de D. Vande-
te, de Baía Formosa, que virou estrela, 
e eu me ressenti de nunca mais ter ido 
lá comer dessa iguaria.

Porque hoje é sábado. Eu emudeço.

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

Em silêncio
 O meu celular mora em 

mim 24 horas. E eu estou a 
fazer bip-bip. E nem sou o 

calhambeque do Roberto! 

Empresário americano Chuck Feeney chegou a doar US$ 8 bilhões
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Foto: Divulgação

Warner anunciou que todos os seus filmes 
planejados para 2021 serão lançados em 
simultâneo nos cinemas e no ‘streaming’, 
começando por ‘Mulher-Maravilha 1984’
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Ex-gestora fala sobre importância 
da Fundação para a cultura da PB

Em 40 anos de história, a 
Fundação Casa de José Améri-
co (FCJA) integra a cena cultu-
ral da Paraíba como palco para 
eventos desde os focados na 
contribuição do seu patrono, 
como os destinados às artes e 
pesquisas sociais dentro da re-
gião paraibana, estabelecendo-
se enquanto um dos principais 
espaços da região.

Na residência onde pas-
sou seus últimos 22 anos de 
vida, na orla da Praia de Cabo 
Branco, em João Pessoa, José 
Américo de Almeida cuidava 
do pomar que hoje é alimen-
tado simbolicamente por pes-
quisas e artistas de vertentes 
da literatura, bem como das 
artes visuais, e pesquisadores 
que buscam o resgate da me-
mória, possibilitando um me-
lhor entendimento desses ele-
mentos no histórico político e 
social paraibanos.

Socorro Aragão, que atuou 
na presidência da casa entre 
1984 e 1987, ressalta a im-
portância da Fundação desde 
sua inauguração. “É muito im-
portante não apenas para José 
Américo, mas para a cultura 
paraibana em geral. Todos os 
presidentes que passaram por 
lá tinham essa preocupação de 
mantê-la como um centro cul-
tural, realizando seminários e 
apresentações diversas”.

Essa preocupação reafir-
ma o quanto o espaço contri-

bui para a cultura local. “Faz-se 
muito importante essa noção 
de manter a casa como um 
centro cultural para toda a Pa-
raíba”, argumenta.

Foram 40 anos de ativida-
des também voltadas para es-
tudantes, como as destacadas 
pela ex-presidente. “Passamos 
a realizar visitas às escolas pú-
blicas para levar o histórico de 
vida e obra de José Américo, 
explicando toda a sua impor-
tância enquanto escritor para a 
Paraíba e Brasil”.

‘Sítios de Memória’
A FCJA foi inaugurada no 

dia 10 de dezembro de 1980, 
a partir da Lei 4.195, assinada 
pelo então governador Tarcísio 
Burity. Como parte das come-
morações, estão sendo realiza-
das nesta semana, no formato 
virtual, atividades transmitidas 
pelo canal do Youtube da Fun-
dação voltadas para diferentes 
vertentes artísticas, todas vol-
tadas para o escritor nascido 
no município de Areia.

Em sua terceira edição, o 
Seminário de Pesquisa e Docu-
mentação em Sítios de Memó-
ria prossegue nesta terça-feira, 
em transmissão ao vivo reali-
zada às 9h, com a palestra vir-
tual “O que são Bibliotecas Me-
moriais? Contribuições para o 
Brasil a partir das bibliotecas 
memoriais alemãs”.

A palestrante será Patrícia 
Oliveira, do Projeto Bibliote-
cas em Memoriais da Funda-
ção Alexander Bom Humboldt 
(Alemanha), com mediação 
de Suelen Andrade (FCJA). O 
seminário foi idealizado pelo 

Memorial da Democracia da 
Paraíba, vinculado à Gerência 
de Arquivo da FCJA.

FCJA - 40 Anos

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com
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Minha vida é um verdadeiro romance, se eu escrevesse 
contando ninguém acreditaria. 

(Clarice Lispector, Recife, 1931-1934)

No dia 10 de dezembro completa 100 anos do nasci-
mento de Clarice Lispector. Nascida em Tchetchelnik, uma 
pequena cidade da Ucrânia, veio com dois meses morar 
no Brasil. Os pais fugiram da Europa a fim de escapar da 
perseguição aos judeus e da penúria que a Primeira Guer-
ra Mundial disseminava pela Rússia. A família passou por 
Maceió, onde residiam alguns familiares, depois se fixou 
em Recife, posteriormente o pai se transferiu para o Rio 
de Janeiro com as filhas. A mãe morrera em Recife. 

A respeito do período que morou na capital pernam-
bucana, a escritora guarda boas lembranças registradas 
em vários depoimentos e entrevistas. No livro Clarice 
Fotobiografia (Editora da Universidade de São Paulo, Im-
prensa Oficial, 2009), de Nádia Battella Gotlib, encontra-
se essa passagem sobre essa fase da infância: “Meu pai 
acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de 
banhos de mar. E nunca fui tão feliz quanto naquelas tem-
poradas de banhos, em Olinda, Recife.” (2009: p. 85).

O endereço sempre lembrado era o sobrado da Rua da 
Imperatriz, nº 21, 2º andar. Da sacada avistava-se o Rio Ca-
pibaribe. À esquerda, no andar térreo, funcionava a Livra-
ria Imperatriz. Em Felicidade Clandestina, há um conto  com 
o mesmo título do livro que relata a descoberta de Montei-
ro Lobato e o encontro com Reinações de Narizinho. Para ter 
esse livro em mãos, Clarice enfrentou obstáculos – a filha 
do dono da livraria, uma menina de sua idade –, era pro-
prietária desse tesouro, negava-se a emprestá-lo. Depois de 
várias tentativas, graças à interferência da mãe da menina 
egoísta, foi possível satisfazer seu desejo. Adulta, resolveu 
transformar o episódio em um conto que relata a felicidade 
que a leitura do texto de Lobato lhe proporcionou.

No depoimento que deu para O Primeiro Livro de 
Cada uma de minhas Vidas, assim se expressou: “Em ou-
tras de minhas vidas, o meu livro sagrado foi emprestado 
porque era muito caro: Reinações de Narizinho. (...) Não o 
li de uma vez: li aos poucos, algumas páginas de cada vez 
para não gastar. Acho que foi o livro que me deu mais ale-
gria naquela vida.” (2009: p. 95).

Ainda no Recife, houve a tentativa de escrever para 
a seção infantil das quintas-feiras do Diário de Pernam-
buco. Enviou vários contos que nunca foram publicados. 
Anos depois atribuiu a recusa porque não narrava “fatos”, 
como os outros contistas, mas “sensações”.

No Teatro Santa Isabel, quando tinha nove anos, assis-
tiu a uma peça romântica em três atos, estrelada por Lígia 
Sarmento e Alma Flora. Ficou entusiasmada, escreveu nas 
páginas do seu caderno de escola uma peça também em 
três atos intitulada Pobre Menina Rica, “história de amor”.  
Sobre este texto, Clarice confessa que não sabe se rasgou 
ou se perdeu. Desapareceu e nunca foi encontrado.

Em 1931, com 11 anos incompletos, foi aprovada 
nos exames de admissão para o Ginásio Pernambucano, 
o educandário mais conceituado de Recife. Por lá estuda-
ram Epitácio Pessoa e Celso Furtado, para citar dois pa-
raibanos ilustres.

Com a transferência da família para o Rio de Janei-
ro, começou um novo ciclo na vida de Clarice – estudos 
secundários, a frequência às bibliotecas, o curso de Direi-
to. Por ter escolhido esse curso, deu essa explicação: “(...) 
quando eu era pequena, era muito reivindicadora de di-
reitos (...). Então, me diziam: ela vai ser advogada. Então 
isso me ficou na cabeça. E como não tinha orientação de 
espécie nenhuma sobre o que estudar, eu fui estudar ad-
vocacia.” (Entrevista ao Museu da Imagem e do Som, 20 
de outubro de 1976).

Foi no Rio que Clarice se revelou jornalista, contista e 
depois romancista. O casamento com o colega de Faculda-
de, Maury Gurgel Valente, que depois se tornou diploma-
ta, levou o casal a fazer muitas viagens, morar em vários 
países da Europa e nos Estados Unidos.

Além de inúmeros livros de crônicas, contos e ro-
mances, Clarice escreveu livros de literatura infantil e 
cito: A vida íntima de Laura, A mulher que matou os peixes, 
O mistério do coelho pensante, Quase de verdade, Doze len-
das brasileiras. Encontram-se também livros para jovens, 
contos e crônicas, que foram reunidos em seletas.

Neste texto, procurei apresentar alguns fatos rela-
cionados com a infância e adolescência de Clarice. Nota-se 
que já revelava pendores para a literatura e o gosto pela 
leitura. A descrição que faz do prazer que sentiu ao ler o 
livro de Lobato, a tentativa de publicar textos no Diário de 
Pernambuco e de escrever uma peça de teatro são revela-
dores de sua tendência para a literatura.

Clarice Lispector: 
100 anos

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

FCJA no Youtube

Em homenagem ao cen-
tenário da escritora Clarice 
Lispector (1920-1977), que 
acontece na próxima quinta-
feira, a edição desta semana 
do ‘Painel Funesc’ traz em 
uma mesa com três deba-
tedores: o professor André 
Luiz Gomes (UnB), a escrito-
ra Débora Gil Pantaleão e a 
cineasta Marcela Lordy (SP). 
A mediação fica por conta da 
atriz e coordenadora de Tea-
tro da Fundação, Suzy Lopes, 
que também promoverá na 
ocasião o pré-lançamento do 
projeto A Hora de Clarice. A 
transmissão acontece hoje, 
às 19h, pelo canal oficial da 
Funesc no Youtube.

Para Suzy, as vozes con-
vidadas enriquecem o debate 
sobre vida e obra da escritora 
ucraniana radicada no Brasil. 
“André Luiz é professor de 
literatura da UnB e um grande 
estudioso de Clarice. Débora 
Gil Pantaleão é uma voz da li-
teratura local e Marcela Lordy 
representa a voz no audiovi-
sual que se inspira na lingua-
gem de Clarice”, resume.

A escritora, de tão pre-
sente na estante de livros 

desde criança, acaba se tor-
nando, para a mediadora, uma 
parceira. “É uma pessoa com 
quem eu convivo. Acho que 
todo mundo tem essa relação 
com Clarice, uma figura tão 
intensa e densa”. 

Sobre o projeto A Hora de 
Clarice, haverá a transmissão 
da série, de seis episódios, 
através da Funesc. “Na equipe 
estamos eu, Tony Silva, Leo 
Palma, Paulo Vieira e Marcela 
Bento, intercalando funções 
na atuação e direção. Será um 
programa bastante diversifi-
cado”, explica Suzy. 

André Luiz Gomes re-
força o poder de se celebrar 
a relevância da autora. “As 
homenagens neste período 
nos emocionam e, ao mesmo 
tempo, nos provocam refle-
xões sobre a desvalorização 
da cultura brasileira e daque-
les que a constrói”.

Entre as características 
na literatura da homenagea-
da, Gomes destaca o drama da 
linguagem. “A metalinguagem 
adotada por Clarice reflete 
a mulher-escritora compro-
metida com sua condição de 
mulher e ser humano diante 
daquilo que poderíamos cha-
mar experiências trágicas que 
vivenciamos. Neste sentido, 

destaco o comprometimento 
da escritora com as questões 
sociais e políticas. Clarice Lis-
pector sempre esteve atenta e 
sensível à conjuntura social e 
política do Brasil e do mundo e 
não deixou de escrever sobre 
o que a indignava: injustiça, 
fome, miséria, desigualdade 
social, perseguição política, 
ditadura militar e censura”.

A cineasta Marcela Lordy 
explora, através de Clarice, 
diferentes aspectos em suas 
adaptações para o cinema. 
“A timidez, a introspecção, o 
estranhamento, o embate com 
o silêncio, os momentos de 
consciência e prazer consi-
go mesmo e o confronto com 
detalhes banais do cotidiano, 
antes não percebidos, são os 
aspectos que me atraem na 
literatura dela. A obra dela 
se comunica com a minha na 
medida em que a criação é 
uma investigação infinita e a 
experimentação nos leva por 
caminhos sempre novos”, de-
fende a realizadora paulista-
na, que adaptou uma obra de 
Lispector, Uma Aprendizagem 
ou Livro dos Prazeres.

Lordy se inspira na au-
tora não apenas através de 
sua obra, mas de sua força 
enquanto mulher no campo 

intelectual da época. Por isso, 
ela explica que, dentre as ca-
racterísticas de Clarice para 
além de sua literatura, entra 
“o fato dela ser mulher”. Ela 
explica: “de romper com a tra-
dição de escritores homens 
brancos héteros e ricos até 
então dominante, abrindo 
portas para novas autoras”.

Representando as au-
toras paraibanas no debate, 
Débora Gil Pantaleão diz que 
Clarice foi sua primeira gran-
de referência na literatura es-
crita por mulheres brasileiras. 
“Principalmente no início, por 
experimentar em suas histó-
rias, de não ser algo linear de 
começo, meio e fim. Ela foi 
fundamental para mim nesse 
aspecto”.

‘Painel Funesc’

Clarice Lispector é tema do debate
Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Da esq. para dir.: no debate, a cineasta Marcela Lordy (SP), o professor André Luiz Gomes (UnB) e a escritora Débora Gil Pantaleão (PB) serão mediados por Suzy Lopes
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Socorro Aragão (ao lado) atuou 
na presidência da instituição entre 
1984 e 1987; registro fotográfico 
da Fundação (abaixo) realizado pelo 
memorialista e cineasta Machado 
Bittencourt (1942-1999) na década 
de 1980



Aposentado cria protocolo de segurança sanitária para continuar alegrando crianças e adultos no período do Natal

“Papai Noel” se reinventa 
para enfrentar pandemia

Com máscaras, distanciamento 
social, lives, e com vídeos produzidos 
e enviados para os clientes através 
das plataformas digitais, o Natal de 
2020 promete ser completamente 
diferente dos demais anos. Todas as 
medidas são necessárias em um mo-
mento em que se enfrenta uma pan-
demia mundial. Ainda assim, todos 
os esforços têm como objetivo man-
ter viva no coração e imaginário das 
crianças a figura do “bom velhinho”.

A pandemia causada pelo novo 
coronavírus obrigou mudanças nas 
rotinas e assim garantir o máximo 
de segurança possível para que to-
dos possam seguir, na medida do 
possível, com as suas vidas. Festas 
tradicionais tiveram que ser adapta-
das ou até mesmo canceladas. Com a 
chegada da época natalina, está sen-
do preciso se reinventar e se adaptar 
para perpetuar a existência de uma 
figura tão mística e que arranca sor-
risos e abraços, realizando o sonho 
de muitas crianças, o Papai Noel.

O repórter fotográfico aposen-
tado Zemilton Feitosa, de 64 anos, 
se veste há 25 anos dessa figura tão 

querida por muitos e voluntaria-
mente visita instituições de carida-
de e escolas. “Em 1995, eu me vesti 
de Papai Noel para ajudar a arreca-
dar alimentos para a Casa de Cari-
dade Papa João XXIII, em Campinas, 
em São Paulo, onde residia. Nessa 
entidade trabalhei como voluntário 
até fazer o caminho de volta para 
João Pessoa”.

Natural de Sousa, no Sertão 
paraibano, Zemilton acredita que 
sua principal inspiração para enca-
rar o personagem era as crianças 
que o chamavam de Papai Noel por 
conta da barba. “A motivação para 
assumir o papel de Papai Noel foi a 
criançada que me chamava o ano in-
teiro de Papai Noel. Quero crer que 
tinha a ver com a barba que eu tingi, 
até 2015. Como o cabelo e a barba 
haviam branqueado, não precisei 
mais tingir”, comenta.

Para manter o trabalho volun-
tário, o aposentado conta com a aju-
da de amigos e pessoas que conhe-
cem o seu trabalho, mas também 
reserva mensalmente uma pequena 
quantia de sua aposentadoria para 
realizar o sonho de muita gente. “Há 
25 anos realizo o trabalho volun-
tário de representar o Papai Noel, 

contando sempre com a ajuda dos 
amigos e reservando, durante o ano, 
uma parcela dos meus ganhos como 
aposentado para custear as ativida-
des do mês de dezembro”.

De uma maneira muito amoro-
sa, Zemilton fala sobre a importância 
da figura do “bom velhinho” para o 
seu maior público: as crianças. “Pa-
pai Noel é um personagem impor-
tante no imaginário das crianças, 
pois realiza eventos que aos pais 
seria custoso. Esse ser lendário, com 
ares de avô, de cuja bondade e ternu-
ra as crianças se encantam, leva aos 
pequeninos uma lição de esperan-
ça e recompensa. Acredite, mesmo 
à paisana, as crianças, em sua doce 
espontaneidade, gritam pelo Papai 
Noel, seja na praia, seja num merca-
do. Até adultos, algumas vezes”.

Atualmente, o aposentado 
mora em Intermares, na cidade de 
Cabedelo, e leva a figura do Papai 
Noel para algumas instituições pa-
raibanas, como a Vila Vicentina, 
Mata do Amém, Lar da Providência, 
Associação Promocional do Ancião 
(Aapan), Instituto São Vicente de 
Paulo de Campina Grande e a Casa 
da Criança com Câncer.

“Cabe lembrar que também vi-

sito asilos, pois creio que vive em 
nós a criança que fomos um dia, 
assim como hospitais”, lembrou Ze-
milton, o “Papai Noel”.

Com a chegada da pandemia 
do novo coronavírus, o aposenta-
do contou com a ajuda de uma das 
suas netas para adotar medidas de 
segurança para ele e para as crian-
ças. “Para não interromper minha 
jornada, em razão da pandemia, re-
corri aos conselhos de uma querida 
sobrinha-neta, Kattiane Santiago, 
que gentilmente, como é de costu-
me, desenvolveu um protocolo que 
seguirei para eu poder fazer o meu 
trabalho sem colocar em risco nem 
a mim e nem as crianças”.

Entre as medidas adotadas es-
tão o uso de máscaras, o respeito 
ao distanciamento social, mesmo 
na hora de tirar a foto com o “bom 
velhinho”, além disso o aposenta-
do procura fazer eventos em locais 
abertos ou estilo drive thru, no qual 
as pessoas não precisam sair de 
dentro dos carros. Além disso, ain-
da tem a higienização das mãos na 
hora de montar sacolinhas de doces 
que distribui durante as visitas.

Zemilton Feitosa destaca: “Te-
nho de ter total responsabilidade 

pela pandemia e por ser do grupo de 
risco”. Como todo o trabalho realiza-
do pelo aposentado é voluntário, as 
pessoas podem ajudar doando itens 
para os kits que são distribuídos. 
Quem desejar conhecer o trabalho 
e até doar, pode entrar em contato 
com o aposentado por meio do Ins-
tagram: @papainoelze.

Em João Pessoa, dois dos prin-
cipais Shoppings Center’s, Manaí-
ra e Mangabeira, já estão com toda 
a decoração natalina, incluindo a 
presença do “bom velhinho” que 
permanece no imaginário e encan-
tando não só crianças, mas também 
adultos. Por conta da pandemia da 
covid-19, algumas mudanças foram 
necessárias para garantir não só a 
presença do Papai Noel, mas tam-
bém a segurança de todos que de-
sejam registrar o momento, além da 
segurança de quem interpreta essa 
figura tão mágica na época de Natal.

Uma das medidas adotadas pe-
los dois shoppings é o respeito ao 
distanciamento mínimo de 1,5 me-
tro na hora das fotos, os clientes não 
têm contato direto com o Papai Noel 
e toda a interação entre o persona-
gem e as crianças é feita através de 
plaquinhas.

Nilber Lucena
Especial para A União
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O Depeche Mode (foto) - que 
gravou uma composição intitulada 
“Insight” - continua considerado 
como  o grupo de música eletrônica 
mais popular de todos os tempos. 
      Um grupo mais famoso que gran-
des concorrentes, como o New Order 
e o Pet Shop Boys. Isso é pouco?
       Escutando o Depeche Mode, con-
sultei um dicionário de Filosofia - um 
daqueles de mais fácil manuseio - onde 
a palavra “insight” é assim definida: 
       “Visão súbita, iluminada, intuição, 
que permite, por exemplo, ao animal 
resolver imediatamente um problema”.

       
nnnnnnnnnn 

       Quem vez em quando não tem um 
“insight”? 
      É preciso lembrar que essa palavra 
não tem equivalente na língua portuguesa, 
assim como “saudade” não se traduz dire-
tamente na língua inglesa.
       O “insight” faz parte do império indivi-
dual da visão, aliado ao reino da intuição e 
aos microcampos que usamos acordados ou 
por eles somos usados quando dormimos.            
          Ninguém pense que está desligado do 

Quando em revistas usam muito a palavra “insight”

próximo por mais distante que dele esteja. 
      
                      nnnnnnnnnn

       Já fui a Madras, na Índia, em tempo 
real (!!!) enquanto dormindo em Cruz 
das Armas, anulando-se por completo a 
diferença de fuso horário.             
      A pessoa que ainda não conheço 
(mas conhecerei) recebeu a comuni-
cação telepática que não foi por mim 
induzida ou conduzida. 
      Nessa pessoa, deve ter ficado a mesma 

sensação, o idêntico “insight”.
       Já atravessei - em cor-
pos psíquico, físico e astral 
- o tronco de uma árvore na 
Praça da Independência, na 
Capital paraibana. Eu não 
estava sozinho. Estava na 
companhia do parceiro musi-
cal Cleodato Porto.
       De que maneira? 
       É difícil, ou mesmo impos-
sível, dar explicações neste 
espaço, até porque quem está 
lendo este texto pode, ins-
tantaneamente, assumir um 
bloqueio para evitar que seja 
“invadido” por uma inesperada 

forma de percepção. 
        É um contexto. Há bloqueios de 
“insight”, sim. Não é apenas uma questão 
espiritual. É também, e muito, cultural.
       

nnnnnnnnnn

       Quem  acompanha a coluna “Essas coi-
sas” neste jornal, há cerca de vinte  anos 
ou em bem menos tempo, sabe da minha 
gigantesca paixão pela música numa pers-
pectiva assumidamente cosmopolita.
       Tanto que já fucei na Internet di-

versos sítios musicais incomuns aos ouvidos 
deste pedaço nordestino do Brasil, a exemplo 
dos músicos roqueiros e experimentalistas da 
Islândia, que venho sempre acompanhando.
       

nnnnnnnnnn

       O Depeche Mode gravou a música “Insight”, 
cuja letra tem este maravilhoso trecho:
 
              “A sabedoria de séculos
 é revelada a mim na velocidade 
de um pensamento,
 atiçando os meus sentidos,
 iluminando-me,
 e me orientando
 eternamente”.

nnnnnnnnnn

       Acho isso lindo e sábio, aprofundando 
meu conceito de “insight” e isto sendo em si 
próprio um permanente “insight”. 
        Ou um mantra de viver e por viver, para 
que não fiquemos no “vivre pour vivre” disseca-
do em quase todos os filmes de Claude Lelouch. 
       O conceito de mantra de viver e por vi-
ver é criado por mim, no momento em que 
escrevo.
       É um “insight”.
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Copa do Nordeste
Depois de escapar do rebaixamento para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro 
ao empatar em 1 a 1 com o Treze na última rodada da primeira fase da Série C do 
Brasileirão deste ano, o Botafogo agora mira a Copa do Nordeste.  Página 16
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Autorização para a Secretaria da Saúde foi anunciada pelo governador João Azevêdo durante programa na Rádio Tabajara

O governador João Azevêdo 
(Cidadania) autorizou ontem a 
Secretaria de Estado da Saúde da 
Paraíba (SES-PB) a manter con-
tatos com o governo do Estado 
de São Paulo para a aquisição de 
doses da vacina contra a covid-19 
(CoronaVac). O anúncio ocorreu 
durante o programa semanal ‘Fala 
governador’, transmitido em ca-
deia estadual pela Rádio Tabajara 
(105,5 FM).

“Hoje pela manhã, o governo 
de São Paulo colocou à disposição 
dos estados brasileiros quatro mi-
lhões de doses de vacina, e a Paraí-

ba já está devidamente autorizada 
para que a gente possa adquirir 
uma parte delas a partir de janeiro 
e disponibilizar à nossa população. 
Essa é mais uma ação na busca de 
proteger e salvar vidas, para que 
a gente possa, paralelamente ao 
que o Ministério da Saúde executar, 
desenvolver ações aqui e tomando 
esses cuidados”, explicou.

O chefe do Poder Executivo es-
tadual lamentou o aumento no nú-
mero de casos da doença no estado, 
seguindo uma tendência nacional 
e externou sua preocupação. “Nós 
estamos com um problema muito 
sério que é a situação de dificulda-
de que o país vive com a chamada 
segunda onda que está atingindo 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Paraíba vai adquirir de SP 
doses de vacina contra covid

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Política em Movimento

Oficinas sobre saúde
A gerência de Qualidade de Vida (gevid) do 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), em 
parceria com a Equipe Saúde Corporativa 
Viver Melhor – Unimed João Pessoa, está dis-
ponibilizando no mês de dezembro grupos 
e oficinas sobre diversos temas em saúde, 
no formato on-line. O leque de opções para 
o bem-estar, no formato on-line, propor-
ciona mais comodidade e segurança aos 
magistrados e servidores do Poder Judiciário 
estadual.

Travestis e transexuais
A coordenadora da Diversidade Sexual e dos 
Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública 
do Estado da Paraíba (DPE-PB), Remédios 
Mendes, integra a equipe responsável pelo 
‘Estudo multicêntrico sobre os perfis so-
cioeconômicos, geográficos, culturais e de 
vulnerabilidades de travestis e transexuais’, 
que vai traçar o perfil da população trans em 
todo o país. O resultado do estudo deverá ser 
traduzido em políticas públicas para essa 
população.

Atendimento presencial
Habitantes de Belém, Caiçara, Dona Inês e 
Logradouro já podem contar com atendi-
mento presencial às segundas e quartas-fei-
ras, das 7h30 às 13h, no posto do MPPB no 
fórum da cidade de Belém. O atendimento 
segue os protocolos sanitários (uso de más-
cara, de álcool em gel e distanciamento) para 
prevenir a covid-19. Casos emergenciais 
continuam sendo atendidos diariamente na 
sede da Promotoria de Justiça de Bananeiras 
e também por WhatsApp e e-mail.

São José de Piranhas
A região do Alto Sertão da Paraíba foi benefi-
ciada com a inauguração de mais um Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidada-
nia (Cejusc), no último dia 4, na cidade de 
São José de Piranhas. Em cerimônia virtual, 
membros do Núcleo Permanente de Mé-
todos Consensuais de Solução de Conflitos 
(Nupemec) do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) declararam iniciados os trabalhos do 
46º Cejusc do estado e a ampliação da políti-
ca de conciliação pelo interior.

Justificar ausência
Os mesários que faltaram ao trabalho no 
segundo turno das Eleições 2020 devem 
justificar a ausência ao juiz da sua zona elei-
toral, na página do Cartório Eleitoral Virtual, 
disponível nos sites dos Tribunais Regionais 
Eleitorais (TREs). A justificativa deve ser feita 
até 7 de janeiro de 2021. O mesmo também 
valia para os mesários que abandonaram 
a seção eleitoral durante a votação, mas o 
prazo máximo para envio da justificativa já 
se encerrou no último dia 2.

Produção de cachaça
Para fortalecer a produção de cachaça na 
Paraíba, com novos conhecimentos e apri-
moramento na fabricação e na qualidade da 
bebida, será realizado o ‘Salão Paraibano da 
Cachaça’ entre os dias 15 e 17 de dezembro. 
O evento, da Universidade Estadual da Pa-
raíba com apoio do Sebrae, será de forma, 
com palestras, passeios digitais, exposição 
e comercialização de produtos e serviços, 
apresentações culturais e conteúdos sobre 
a gastronomia da Paraíba.

Proteção animal
A direção estadual do PSDB na Paraíba criou 
um novo segmento interno com o objetivo de 
ampliar a área de atuação partidária também 
para as pautas ecológicas. O ‘PSDB Ambien-
tal’ trabalhará diretamente com uma agenda 
compromissada com uma gestão ambiental 
responsável integrada diretamente com a 
gestão pública. Indicada para desenvolver 
ações de proteção animal, Sandra Rodrigues 
diz que será desenvolvido um trabalho de 
conscientização junto à população.

MPE ajuíza ação contra candidatas ‘laranjas’ 
em São Bento e faz investigação em Patos

Justiça Eleitoral adia julgamento sobre 
novas eleições em municípios paraibanos

O promotor de Justiça Osval-
do Lopes Barbosa, do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) e que 
atua no Ministério Público Elei-
toral (MPE), ajuizou ontem uma 
ação de investigação judicial elei-
toral (Aije) contra 16 candidatos a 
vereador do Partido Republicano 
da Ordem Social (Pros), no muni-
cípio de São Bento, por candida-
tura fictícia e abuso de poder em 
razão de candidatas femininas 
“fantasmas”na disputa à Câmara 
Municipal de São Bento (CMSB).

De acordo com o promotor, 
nas candidaturas artificiais são 
registradas postulações eleito-
rais de mulheres “laranjas” ou 
“fantasmas” que têm seus nomes 
indevidamente inseridos na lista 
de candidatos de uma coligação, 
como um método de burlar deli-
beradamente a legislação eleito-
ral que estabelece um percentual 
mínimo de 30% de mulheres can-
didatas, conforme está exigido 
pelo artigo 10, parágrafo 3º, da 
Lei n. 9.504/97.

O partido, de acordo com 
Osvaldo Lopes, apresentou à Jus-
tiça Eleitoral, em setembro do 
ano passado, a lista de seus can-
didatos à eleição proporcional, 
formada por dez homens e seis 
mulheres, quantidade que preen-
cheria o percentual mínimo de 
candidaturas do sexo feminino. 
Dessa maneira, o Demonstrativo 
de Regularidade de Atos Partidá-
rios (Drap) foi deferido e admiti-
da a participação do partido no 
pleito de 2020.

O promotor informou que, 
durante o período eleitoral, o MPE 
tomou conhecimento de que as 
candidatas Rosa Maria Diniz Al-
ves Dutra, Carmeleide dos Santos 
Monteiro, Suzicarla dos Santos 
de Medeiros e Mailane da Costa 
Almeida não estavam concorren-
do ao pleito eleitoral, pois sequer 
faziam campanha, participavam 
dos eventos políticos (digitais ou 
presenciais) ou captavam votos 
dos eleitores.

“A suspeita foi ganhando for-
ma no momento em que se obser-
vava que essas candidatas fictícias 
eram excluídas do guia eleitoral 
do candidato majoritário, bem 
como sem nenhuma participação 
nos eventos políticos, como comí-
cios, lives, vídeos, passeatas etc.”, 
informa o promotor.

Ele destaca ainda que no dia 
da eleição (15 de novembro) as 
quatro candidatas fictícias com-
pareceram às suas respectivas 
sessões eleitorais, mas não ob-
tiveram um voto ao menos, não 
tendo sequer votado em si mes-
mas. “O partido registrou as refe-
ridas candidaturas apenas para 
cumprir formalmente a condição 
indispensável à sua participação 
nas eleições proporcionais, qual 
seja, a formação da sua lista de 
candidatos ao Legislativo com 
pelo menos 30% de mulheres. 
Por fim, resta esclarecer que o 
partido Pros, ao excluir as can-
didatas fictícias, concorreu com 
apenas duas candidatas, o que re-
presenta 16% em relação ao nú-

O julgamento do processo que 
trata da possibilidade de realização 
de nova eleição para prefeito em 
Princesa Isabel, no Sertão paraiba-
no, que estava na pauta da sexta-
feira (4) do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), terminou sendo adiado 
e sem nova data para ser analisado 
e votado pelos integrantes da Corte.

De acordo com Aline Vilar, 
da Secretaria Judiciária do Tri-
bunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB), “se não houve 

alteração nos dados do processo é 
porque foi adiado”. Mas ainda não 
seria possível informar para que 
dia desta semana o Pleno do TSE 
deverá remarcar o julgamento.

O julgamento vai definir se o 
prefeito reeleito do município, Ri-
cardo Pereira (Cidadania), poderá 
ser diplomado este mês e tomar 
posse no dia 1º de janeiro, já que ele 
teve sua candidatura impugnada 
com base na Lei da Ficha Limpa.

Ricardo Pereira foi reeleito no 
dia 15 de novembro com 6.301 vo-
tos (53,60%). Sua situação é seme-
lhante aos dos também prefeitos 

eleitos dos municípios paraibanos 
de gado Bravo e Cachoeira dos Ín-
dios. No primeiro, o prefeito eleito 
foi Evandro Araújo (Cidadania) e, 
no segundo, Allan Seixas (PSB).

Os três tiveram candidaturas 
indeferidas em suas comarcas de 
origem (primeira instância) e con-
firmadas pelo Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, em segunda 
instância. Eles disputaram as elei-
ções sub judice. Caso o TSE também 
se posicione pelo indeferimento, 
os três municípios terão novas 
eleições ainda este mês, antes dos 
procedimentos de diplomação. 

Pelo menos é essa a previsão.
Os casos de Evandro (gado 

Bravo) e de Allan (Cachoeira dos 
Índios) também estão no TSE, 
mas, até o final da tarde de sex-
ta-feira (4), segundo Aline Vilar, 
continuavam sem data de julga-
mento divulgada, muito embora 
todos já estão com relatores de-
vidamente definidos.

O ministro relator do proces-
so de Princesa é Tarcísio Vieira; o 
de gado Bravo é o ministro Mauro 
Campbell; e o do processo de Ca-
choeira dos Índios é o ministro 
Felipe Salomão.

Fotos: Divulgação

Uirassu Medeiros é promotor de Justiça em Patos e Osvaldo Lopes Barbosa, em São Bento

todas as regiões do estado. Estamos 
com uma preocupação grande e, 
mais uma vez, faço um apelo de que 
não existe outra forma de comba-
termos essa doença a não ser pelo 
distanciamento social, pelo uso de 
máscaras e com a higienização das 
mãos”, frisou.

Azevêdo avaliou que essa é a 
única forma de evitar a propaga-
ção do novo coronavírus até que se 
tenha uma campanha de vacinação 
efetiva. “É importante que a gen-
te tenha essa consciência coletiva, 
tomar os cuidados devidos para 
que, realmente, a gente saia dessa 
situação em que nos encontramos”. 
De acordo com a SES, a Paraíba con-
tabiliza, até o momento, 149.385 

casos confirmados da covid-19 e 
3.359 óbitos provocados pela doen-
ça. Já a ocupação de leitos de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) chega 
a 59% e de enfermaria a 39%.

O governador destacou esses 
números de ocupação de leitos 
e citou que o Sertão atingiu 90% 
de ocupação de UTI. “Isso é muito 
problemático porque, se houver 
uma continuidade desse contágio 
na proporção que estamos tendo, 
poderemos ter um colapso no sis-
tema de saúde”, alertou. João Aze-
vêdo ainda falou de vários casos de 
reinfecção de pessoas que tiveram 
novo contágio de covid-19 e alertou 
que isso pode agravar a situação da 
rede hospitalar.

mero total de candidatos da lista, 
não cumprindo com as exigências 
do pleito eleitoral de 2020”.

A Aije requer o reconheci-
mento da prática da fraude e do 
abuso de poder na composição 
da lista de candidatos às eleições 
proporcionais, atribuída ao Pros 
e, consequentemente, a todos os 
candidatos e suplentes da coliga-
ção; a desconstituição de todos os 
mandatos obtidos pela coligação, 
dos titulares e dos suplentes im-
pugnados.

A Promotoria de Justiça re-
quer ainda que sejam declarados 
nulos todos os votos atribuídos 
à coligação impugnada, para de-
terminar que sejam os mandatos 
por eles alcançados, distribuídos, 
segundo as regras do Código Elei-
toral, e a inelegibilidade pelo pe-
ríodo de oito anos subsequentes 
às eleições de 2020.

“Fantasmas” em Patos
O Ministério Público Eleito-

ral, através do promotor de Jus-

tiça Uirassu Medeiros, também 
está abrindo procedimento para 
apurar as denúncias de chapas 
com candidaturas consideradas 
“laranjas” durante o processo 
eleitoral no município de Patos. 
O MPE deve começar a ouvir can-
didatos eleitos, presidentes de 
partidos, os candidatos consi-
derados “laranjas” e os demais 
envolvidos para depois mover 
ação na Justiça Eleitoral, poden-
do haver cassação de chapas, 
conforme precedentes.

Em Patos, chapas que ele-
geram vereadores estão sendo 
apontadas com fortes indícios 
de terem usado candidaturas 
“fantasmas”, principalmente de 
mulheres. Candidatas tiveram 
zero voto, votos ínfimos, fizeram 
campanha para outros candida-
tos e algumas receberam recursos 
públicos, mas não fizeram cam-
panha alguma conforme consta 
na denúncia. O MPE poderá abrir 
uma ação de impugnação de man-
dato eletivo (Aime).

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Supremo barra a tentativa de 
reeleição de Maia e Alcolumbre
Corte decidiu que os atuais presidentes da Câmara e do Senado não podem disputar a reeleição na mesma legislatura
Agência Brasil

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu, no fim da 
noite de domingo (6), durante 
sessão de julgamento em ple-
nário virtual, que os atuais pre-
sidentes da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ); e do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP); 
não podem disputar a reeleição 
na mesma legislatura.

Os últimos votos foram 
dos ministros Luís Roberto Bar-
roso, Edson Fachin e Luiz Fux. 
Todos tiveram entendimento 
contrário ao voto do relator 
Gilmar Mendes, e decidiram 
pela inconstitucionalidade da 
reeleição de Maia e Alcolumbre.

No entendimento do re-
lator, Maia e Alcolumbre po-
deriam se reeleger, mas deve-
ria haver uma regra para que 
fosse permitida apenas uma 
recondução. Ele foi seguido 
pelos ministros Dias Toffoli, 
Alexandre de Moraes e Ricardo 
Lewandowski. Nunes Marques 
acompanhou o relator, mas em 
relação à candidatura de Alco-
lumbre.

Fachin, Barroso e Fux se-
guiram os votos das) ministras 
Carmen Lúcia e Rosa Weber 
e do ministro Marco Aurélio 
Mello, contrários à reeleição. 

Maia e Alcolumbre se articulavam para tentar um novo mandato, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da reeleição

Foto: Divulgação
Ao proferir seu voto, o presi-
dente do STF, ministro Luiz Fux, 
disse que a norma constitu-
cional “impede a recondução 
para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequente a 
do primeiro ano da legislatura”.

Segundo Fux, “não há 
como se concluir pela possibi-
lidade de recondução em elei-
ções que ocorram no âmbito da 
mesma legislatura sem que se 
negue vigência ao texto consti-
tucional.”

Resultado final
Como o ministro Nunes 

Marques votou contrário à 
candidatura da reeleição de 
Rodrigo Maia, na mesma le-
gislatura, para a presidência 
da Câmara; e a favor da can-
didatura de Davi Alcolum-
bre, para o Senado; o placar 
final da votação, em sessão 
de julgamento no plenário 
virtual, ficou em 7 votos a 4 
contra a Maia e 6 a 5 contra 
Alcolumbre.

A votação foi para decidir 
sobre Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADIn) impe-
trada pelo PTB. Nela, o partido 
pedia para que fosse proibida 
a recondução dos presidentes 
das Casas Legislativas do Con-
gresso Nacional. Combate à covid-19

Vacinação começa em 25 de janeiro com 
profissionais de saúde e idosos, diz Doria
Pedro Peduzzi
Agência Brasil

O governador de São 
paulo, João Doria, anunciou, 
ontem, que a vacinação contra 
a covid-19 terá início em 25 
de janeiro com a imunização 
de idosos, profissionais de 
saúde, indígenas e quilombo-
las. O plano se assemelha ao 
anunciado na semana passada 
pelo Ministério da Saúde. Em 
coletiva de imprensa, foram 
apresentados os grupos que 
terão prioridade na aplicação 
da Coronavac, vacina desen-
volvida pela biotech chinesa 
Sinovac e que será produzida 
pelo Instituto Butantã.

O gestor afirmou ainda 
que serão disponibilizadas 
quatro milhões de doses da 
vacina a outros estados. A apli-
cação da Coronavac está condi-
cionada à apresentação dos re-
sultados de eficácia da vacina, 

o que ainda não ocorreu, e ao 
posterior registro do produ-
to pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
O Butantã promete divulgar 
os dados de eficácia até 15 de 
dezembro e entrar com pedido 
de registro de imediato.

Entre os grupos prioriza-
dos, os primeiros imunizados, 
a partir de 25 de janeiro, serão 
os profissionais de saúde, indí-
genas e quilombolas, num total 
de 1,5 milhão de pessoas. Serão 
duas doses por pessoa, com in-
tervalo de 21 dias entre as duas.

A partir do dia 8 de fe-
vereiro, serão imunizados os 
idosos com 75 anos ou mais. 
Na semana seguinte, a partir do 
dia 15 de fevereiro, será a vez 
dos idosos entre 70 a 74 anos. 
No dia 22 de fevereiro, recebe-
rá a imunização a faixa etária 
de 65 a 69 anos. Por fim, no 
dia 1º março, serão vacinados 
os indivíduos de 60 a 64 anos.

O acordo entre o Butan-
tã e a Sinovac prevê o recebi-
mento, ainda neste ano, de 6 
milhões de doses prontas do 
imunizante e matéria-prima 
para a produção de outras 40 
milhões de doses. Em 2021, 
seriam trazidos insumos para a 
fabricação de mais 14 milhões, 
totalizando 60 milhões de uni-
dades, o suficiente para imuni-
zar 30 milhões de pessoas. 

O Butantã tenta, há me-
ses, firmar acordo com o Mi-
nistério da Saúde para que a 
vacina seja incluída no Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI) e aplicada em todos os 
estados, mas a resistência do 
presidente Jair Bolsonaro em 
comprar a vacina impediu a 
parceria.

Na semana passada, o Mi-
nistério da Saúde divulgou um 
plano preliminar de vacinação 
contra a covid com início da 
vacinação previsto para março 

de 2021. Por enquanto, a pasta 
tem garantido o fornecimento 
de 100 milhões de doses do 
imunizante produzido pela 
AstraZeneca e Universidade 
de Oxford e outros 42 milhões 
vindos da Covax facility, inicia-
tiva da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

Idosos com 75 anos ou 
mais, profissionais de saúde 
e indígenas serão os primei-
ros a ser vacinados contra a 
covid-19 no país, segundo o 
cronograma do ministério. 
Segundo o órgão, a campanha 
será realizada em quatro fa-
ses principais. Na primeira, 
seriam vacinados cerca de 14 
milhões de pessoas. Além dos 
idosos com 75 anos ou mais, 
indígenas e profissionais de 
saúde, serão imunizados nessa 
primeira fase também idosos 
acima de 60 anos que estejam 
em instituições de longa per-
manência.

Gustavo Porto e 
Elizabeth Lopes
Agência Estado

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
disse na manhã dessa segun-
da-feira, 7, em palestra co-
memorativa aos 126 anos da 
Associação Comercial de São 
Paulo, que o desmatamento 
na Amazônia vem caindo des-
de julho deste ano. E afirmou 
que “em novembro caiu 44% 
sobre novembro de 2019”.

Ele disse, novamente, 
que isso é resultado das ações 
do atual governo que desde 

maio colocou em execução a 
Operação Verde Brasil.

Ao falar da política ex-
terna brasileira, o vice-presi-
dente disse que a atual gestão 
nessa seara é pragmática e 
flexível. “Temos excelentes 
relacionamentos com China 
e EUA, o farol da civilização 
ocidental.”

No evento, Mourão falou 
também sobre a vacina de 
combate ao novo coronavírus. 
“Em breve teremos a vacina e 
ao final de 2021 atingiremos 
150 milhões de brasileiros.” E 
desejou que a volta da norma-
lidade no país seja retomada.

Renato Vasconcelos
Agência Estado

Pouco depois da divulgação 
do resultado da eleição parla-
mentar na Venezuela, chance-
leres das maiores potências do 
continente declararam não re-
conhecer o resultado do pleito 
realizado domingo passado no 
país sul-americano. O proces-
so eleitoral, que registrou 69% 
de abstenção após denúncias 
de fraude e boicote da oposi-
ção, apontou vitória do Partido 
Socialista Unido da Venezuela 
(PSUV), liderado pelo presidente 
Nicolás Maduro.

Entre as principais forças 
geopolíticas do continente, Bra-
sil, Estados Unidos e Canadá 
afirmaram não reconhecer o 
resultado da eleição venezue-
lana horas após a divulgação do 
resultado final. Os chanceleres 
dos três países afirmaram que 
o pleito não garantiu condições 
livres e justas, com alguns de-

les reafirmando o discurso da 
oposição de que o processo foi 
fraudulento.

Na Europa, o governo do 
Reino Unido afirmou que não vai 
reconhecer a eleição “profunda-
mente defeituosa”. “Seguimos re-
conhecendo Juan Guaidó como 
presidente da Assembleia Na-
cional e como presidente consti-
tucional interino da Venezuela”, 
escreveu o ministro das Rela-
ções Exteriores, Dominic Raab.

O secretário de Estado 
americano, Mike Pompeo, foi um 
dos mais enfáticos ao tratar do 
tema. Em sua conta no Twitter, 
Pompeo afirmou que “a fraude 
eleitoral na Venezuela” já havia 
sido cometida.

“A fraude eleitoral da Vene-
zuela já foi cometida. Os resulta-
dos anunciados pelo regime ile-
gítimo de Maduro não refletirão 
a vontade do povo venezuelano. 
O que está acontecendo hoje 
é uma fraude e uma farsa, não 
uma eleição”, escreveu.

Mourão: desmatamento 
diminui na Amazônia

Vários países contestam 
eleição na Venezuela

Ministério da Saúde cria comitê técnico
O Ministério da Saúde criou 

um comitê técnico para acom-
panhar as ações de pesquisa, 
desenvolvimento, produção, con-
tratualização, transferência e in-
corporação tecnológica da vacina 
desenvolvida pela Universidade 
de Oxford e pela farmacêutica 
AstraZeneca contra a covid-19.

A portaria que prevê a cria-
ção desse comitê técnico foi pu-
blicada no Diário Oficial da União 
de ontem. Segundo ela, o comitê 
enviará relatórios quinzenais so-
bre o acompanhamento dessas 
ações.

O comitê técnico será com-
posto por representantes do ga-
binete do ministro da Saúde e 

das secretarias executiva; de Vi-
gilância em Saúde; e de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde - todas do 
Ministério da Saúde. A coordena-
ção ficará a cargo da Secretaria 
Executiva. Cada representante 
terá um suplente, que o substi-
tuirá em caso de ausências ou 
impedimentos.

O comitê técnico terá a du-
ração de até 180 dias, contados 
a partir de ontem, data em que a 
portaria foi publicada, podendo 
ser prorrogado por igual período. 
Por meio de sua coordenação, o 
comitê poderá convidar agentes 
públicos, especialistas e pesqui-
sadores de instituições públicas e 

privadas para participar de suas 
reuniões. Ele se reunirá, em ca-
ráter ordinário, quinzenalmen-
te, e, em caráter extraordinário, 
sempre que convocado por seu 
coordenador. “A participação no 
comitê técnico será considerada 
prestação de serviço público re-
levante, não remunerada”, com-
plementa a portaria.

Está previsto que os membros 
e convidados do comitê que este-
jam no Distrito Federal se reúnam 
presencialmente. Já os membros 
e convidados que se encontrem 
em outras unidades federativas 
participarão da reunião por meio 
de videoconferência. (Da Agência 
Brasil)
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Perilima na Copa do Nordeste Sub-20

Ítalo busca o bicampeonato de surfe

Filha de Maradona
acusa o advogado

Renato diz que Grêmio joga o melhor futebol do Brasil

Na próxima quinta-feira, a Despor-
tiva Perilima vai iniciar a sua 
participação na Copa do Nordeste 
Sub-20, competição organizada 
pela Confederação Brasileira de 
Futebol. E na estreia vai enfrentar o 
ABC, de Natal, em jogo programado 
para o Estádio dos Aflitos, a partir 
das 15 horas. A Perilima, único 
representante paraibano, faz parte 

do grupo C que tem ainda Bahia e 
Fortaleza, adversários nos dias 13 e 
15, respectivamente. Todos os jogos 
da competição serão realizados em 
Pernambuco e a abertura será hoje 
com a fase preliminar com os jogos 
Náutico x Ferroviário-CE, nos Aflitos; 
e Globo-RN x América-RN, no Ma-
noel Barreto. Todos os jogos desta 
terça-feira começam às 15 horas.

Atual campeão mundial de surfe, o bra-
sileiro Italo Ferreira vive a expectativa 
de ir em busca do bicampeonato em 
um momento atípico do esporte. Com 
a pandemia de covid-19, o circuito foi 
cancelado em 2020 e vai começar hoje, 
no Havaí, na disputa do Billabong Pipe 
Masters, etapa que costumava encerrar 
o calendário. Foi lá que o atleta do Rio 
Grande do Norte levantou o seu troféu 
após vencer Gabriel Medina na final do 

evento. Aos 26 anos, Italo é o surfista a 
ser batido no campeonato. Vive ótima 
fase e garante que o título em 2019 ti-
rou um grande peso de suas costas. Ao 
lado de outros 10 brasileiros, incluindo 
Medina, bicampeão mundial, Adriano 
de Souza, campeão em 2015 e que 
fará sua última temporada no circuito, 
e Filipe Toledo, que bateu na trave na 
última edição, o atleta potiguar vai em 
busca de mais um troféu para o Brasil.

A morte de Maradona, ocorrida no 
último dia 25, ainda gera muita re-
percussão na Argentina. A relação 
das filhas do ex-jogador com Matías 
Morla, advogado do craque, já não era 
muito boa e azedou de vez. Em uma 
postagem nas redes sociais, Dalma, a 
filha mais velha, fez duras críticas. Os 
motivos de tanta animosidade entre os 
dois seriam a discussão em torno da 
herança de Maradona e o não com-
parecimento de Morla ao velório do 
ex-jogador. Dalma ironizou a amizade 
do advogado com seu pai e disse que 
tentou entrar em contato antes do ve-
lório. "Te escrevo por aqui porque você 
mandou uma mensagem para minha 
irmã e perguntou por que você não 
pôde ir ao velório do seu "melhor ami-
go... se você tivesse me atendido nas 
200 vezes que eu liguei para você, eu 
teria explicado perfeitamente. Fizemos 
um julgamento e parece que finalmen-
te você vai ter que mostrar a cara... 

O Grêmio está vivo na luta por três títulos nesta temporada: Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. A goleada por 
4 a 0 sobre o Vasco, em Porto Alegre, elevou a série invicta da equipe para 16 partidas e a colocou entre as primeiras colocadas. Nesta 
quarta-feira, as atenções se voltam para as quartas de final da competição continental contra o Santos, mas o técnico Renato Gaúcho 
não tem dúvidas sobre quem é a melhor do país neste momento. "Eu respeito todas as opiniões, mas o Grêmio joga o melhor futebol do 
Brasil. No momento, o melhor é o do Grêmio. É o que tenho visto. Vínhamos conseguindo alguns pontos importantes e nos mantivemos 
no meio da tabela, pois tinha muitos jogadores no departamento médico. Quando eles voltaram, sabia que o time ia jogar bem”, disse.

Curtas
Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Confronto vale pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores e a volta está programada para o dia 15

Palmeiras vai ao Paraguai
enfrentar hoje o Libertad

O zagueiro Gustavo Gó-
mez vive um momento es-
pecial no Palmeiras depois 
de completar 100 jogos com 
a camisa do clube, marca al-
cançada na goleada por 5 
a 0 sobre o Delfín-EQU, na 
quarta-feira (02), no Allianz 
Parque, pelas oitavas de fi-
nal da Conmebol Libertado-
res. Junto com o Alviverde na 
busca por mais um título da 
Libertadores, o camisa 15 re-
encontrará um velho conhe-
cido nas quartas de final da 
competição internacional: o 
Libertad, do Paraguai, clube 
que revelou o atleta para o 
futebol. O jogo acontece hoje 
a partir das 21h30,no Está-
dios Defensores Del Chaco. 
Apesar da forte ligação com 
a equipe paraguaia, Gómez 
demonstra muito empenho 
para superar o próximo rival 
no torneio.

“Tenho muitos amigos 
lá, pessoas que trabalham no 
clube. Como todos sabem, eu 
comecei a minha carreira no 
Libertad, todos me ajudaram 
muito. Tenho um carinho 
muito grande. Sempre falo 

com os meus companheiros 
que tenho na seleção (Para-
guaia) também. É um jogo 
especial para mim, mas estou 
focado. É  importante para 
todo o time. Um jogo da Li-
bertadores contra um time 
muito importante, estamos 
focados”, disse, destacando a 
força do time de seu país.

“Desde que o Abel (Fer-
reira) chegou, estamos com a 
mentalidade de sair e buscar 
os três pontos fora de casa, 
ganhar o primeiro jogo de 
Copa fora para conquistar 
uma vantagem. Jogamos em 
casa da mesma forma, essa 
é a mentalidade. Mas, como 
todos sabem, jogos da Liber-
tadores são muito difíceis. 
Estamos trabalhando para 
fazer o nosso melhor e fazer 
um bom jogo. Sabemos que 
o Libertad se classificou por 
algo, tem muitas qualidades. 
Os times que se classificaram 
têm muita qualidade, não há 
mais time pequeno”, falou. 
“Não há times fáceis, todo 
jogo a partir de agora é muito 
difícil. Estamos trabalhando 
para cada jogo. Mas, fora de 
casa, também buscaremos a 
vitória sempre”, completou.

Site do Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Os jogadores Gustavo Gómez (à 
esquerda) e Breno Lopes durante 
treino na Academia de Futebol 
visando o jogo contra o Libertad

Ciro Campos
Agência Estado

Brasileirão

São Paulo projeta abrir sete pontos de vantagem

Depois de chegar à li-
derança do Campeonato 
Brasileiro e conseguir se 
manter na primeira posi-
ção, o São Paulo começa a 
semana confiante de que 
pode até mesmo disparar e 
criar uma vantagem para o 
Atlético-MG. A vitória por 1 
a 0 sobre o Sport, no domin-
go, no Estádio do Morumbi, 
consolidou o time na ponta 
e aumentou a expectativa 
para a partida desta quarta 
contra o Botafogo, nova-

mente na capital paulista. 
Se vencer, a distância para 
o vice-líder aumentará para 
sete pontos.

O gol de Luciano aos 13 
minutos do primeiro tempo 
garantiu ao São Paulo o re-
sultado positivo diante do 
Sport. A equipe tricolor não 
teve um futebol brilhante, 
mas soube controlar o jogo 
diante do adversário e não 
passou sustos. Apesar de o 
técnico Fernando Diniz ter 
cobrado no segundo tempo 
um futebol mais intenso, o 
time conseguiu administrar 
a vantagem. “Fomos eficien-

tes no primeiro tempo e no 
segundo tempo faltou fa-
zer o gol para aumentar o 
placar”, explicou Luciano, 
autor do gol da vitória.

A vitória magra levou 
o São Paulo a se garantir na 
liderança sem depender de 
outros resultados. A equi-
pe iniciou pela primeira vez 
uma rodada como líder, fez 
o dever de casa para asse-
gurar o posto e agora já so-
nha com a abertura de uma 
possível vantagem sobre os 
rivais diretos. “Hoje (domin-
go) o time jogou bem. Jogan-
do dessa forma, vamos ter 

chance de ganhar os jogos”, 
avaliou Fernando Diniz.

O encontro contra o Bo-
tafogo vale pela 18ª rodada 
e vai colocar o São Paulo 
com a mesma quantidade 
de jogos dos demais con-
correntes. O luxo de ter uma 
partida isolada no meio de 
semana faz a equipe ter 
um discurso de humildade. 
“Pés no chão porque a gen-
te tem que conseguir ficar 
na ponta do campeonato. 
Agora é descansar e pensar 
no Botafogo”, disse Luciano.

A equipe carioca vive 
momento péssimo. São oito 

rodadas seguidas sem ven-
cer, cinco derrotas consecuti-
vas e com o técnico Eduardo 
Barroca afastado por causa 
da covid-19. O time está na 
zona de rebaixamento e en-
frenta grave crise.

Por isso, o São Paulo 
tem boa chance para ven-
cer e chegar aos 50 pontos 
ante 43 do rival direto. Há 
ainda uma outra vantagem 
em termos de logística. A 
equipe vai fazer os três 
próximos jogos na capital 
paulista. Após o Botafogo, 
o adversário será o Corin-
thians, fora de casa, e de-

pois será a vez de receber o 
Atlético-MG, no Estádio do 
Morumbi.

Na opinião do treina-
dor, mais do que ter assu-
mido a liderança, o maior 
ponto forte do São Paulo é 
estar em evolução. “O tem-
po ajuda muito as constru-
ções táticas e os jogadores 
vão se entendendo melhor. 
Os resultados positivos dão 
confiança. Temos de me-
lhorar para os próximos 
jogos e é preciso respei-
tar o Botafogo. Precisamos 
trabalhar e fazer o nosso 
melhor”, explicou.
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Belo terá confrontos contra o Atlético de Alagoinhas-BA nos dias 16 e 23 de dezembro em busca da fase de grupos

Garantido na Série C, Botafogo
mira vaga na Copa do Nordeste

O que em muitos momen-
tos parecia um caminho sem 
volta, para o Botafogo, foi evi-
tado e a equipe conseguiu es-
capar do rebaixamento ao em-
patar em 1 a 1 com o Treze na 
última rodada da primeira fase 
da Série C. O resultado ainda 
proporcionou ao torcedor - que 
sofreu ao longo de toda a tem-
porada com um ano diferente 
do que vinham sendo os ante-
riores - a chance de comemo-
rar também o rebaixamento do 
grande rival. Contudo, a tempo-
rada do Belo ainda não acabou 
e agora a equipe precisa virar 
o seu foco para a Pré-Copa do 
Nordeste, onde o time da es-
trela vermelha precisa buscar 
a classificação para jogar o re-
gional em 2021.

Fora da Copa do Brasil 
do próximo ano, por ter sido 
eliminado do Estadual antes 
da final - algo que não ocorria 
desde 2012 -, o Botafogo já 
perdeu importantes recursos 
em cotas de participação para 
a próxima temporada, assim, 
o clube precisa de todas as 
formas garantir a classificação 
para a Copa do Nordeste para 
não ter ainda mais perdas finan-
ceiras em relação ao exercício 
de 2021. Nesse sentido, só há 
uma saída: derrotar o Atlético 
de Alagoinhas-BA no conjunto 
dos dois jogos que irão ocorrer 
nos dias 16 e 23 de dezembro 
com o jogo da volta sendo dis-
putado no Almeidão, em João 
Pessoa.

O adversário da Pré-Copa 
do Nordeste, por coincidência, 
será o mesmo da primeira fase 
da Copa do Brasil deste ano, 

quando as duas equipes, em 
partida única, empataram em 
0 a 0. O resultado favoreceu o 
Botafogo que tinha a vantagem 
de jogar pelo empate. A equipe 
baiana que segue disputando o 
Campeonato Brasileiro da Série 
D e no último sábado (05) em-
patou em 1 a 1, dentro de casa, 
jogando contra o Goiânia-GO.

Para o técnico Evaristo 
Piza que retornou ao Botafo-
go na reta final da Série C e 
conseguiu em quatro partidas 
duas vitórias, uma derrota e 
um empate para assim tirar a 
equipe da zona de rebaixamen-
to e garantir a permanência na 
divisão na última rodada, agora 
é hora de focar no último com-
promisso da temporada para 
que a equipe possa ter um ho-
rizonte de recursos através das 
cotas de participação na Copa 
do Nordeste - algo em torno 

de R$ 1,5 milhão levando em 
conta as participações nos 
anos anteriores - e com isso 
possa planejar 2021. Piza ain-
da aproveitou para alfinetar a 
antiga diretoria do clube que 
o demitiu no começo do ano.

“Ainda estamos no mo-
mento de agradecer e come-
morar a permanência na Série 
C, pois conseguimos, nesse re-
torno, provar que quando as 
coisas são feitas com correção 
e justiça, elas acontecem. Ago-
ra, para que possamos plane-
jar o próximo ano e buscar o 
tão sonhado acesso para a Sé-
rie B, ainda restam mais dois 
objetivos importantes que são 
as partidas pela Pré-Copa do 
Nordeste, onde precisamos 
buscar os resultados para 
garantir a classificação para 
o torneio regional em 2021”, 
comentou Piza.

Treze em silêncio
Desde o resultado final 

da partida entre Botafogo e 
Treze no último sábado que 
a diretoria do Galo perma-
nece em silêncio sobre os 
rumos que o clube irá tomar 
após o rebaixamento para a 
Série D. Na próxima quarta-
feira ocorrerá uma reunião 
da Diretoria Executiva para 
definir a programação para 
o término de 2020 e o pla-
nejamento de 2021. Só após 
esse encontro deve haver al-
gum posicionamento oficial 
sobre os próximos passos a 
serem dados pelo clube.

Em um ano onde o al-
vinegro, ao vencer o Cam-
peonato Paraibano depois 
de nove anos, parecia estar 
construindo uma caminha-
da positiva para brigar pelo 
acesso para a Série B, o final 

não poderia ser mais melan-
cólico, pois o resultado foi 
ainda pior que na tempora-
da passada dentro da com-
petição nacional e o rebai-
xamento acabou vindo pelas 
mãos do rival da capital.

Agora o Galo deverá 
buscar uma reformula-
ção do elenco, no entanto, 
ainda precisará arcar com 
os custos financeiros da 
atual temporada já que a 
equipe encerrou a Série 
C com ao menos duas fo-
lhas salariais atrasadas. 
Informações de bastido-
res apontam que do atual 
elenco, cerca de 10 atletas 
devem ser aproveitados 
para 2021. Enquanto isso, 
o técnico Márcio Fernan-
des já está descartado do 
comando técnico da equi-
pe na próxima temporada.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Depois de um começo 
negativo no NBB, o Basquete 
Unifacisa chegou em Brasí-
lia-DF disposto a mudar sua 
história na competição e foi 
exatamente o que ocorreu 
após a equipe conquistar três 
vitórias seguidas na compe-
tição e chegar aos 50% de 
aproveitamento na disputa. 
Com isso, o time enfim chegou 
ao G8 - grupo de classificados 
para os playoffs - deixando 
para traz o começo negativo 
de quatro derrotas em cinco 
partidas. Amanhã, a equipe 
volta a jogar, dessa vez na ci-
dade de Mogi das Cruzes-SP 
quando enfrentará o Corin-
thians às 20h, na sexta o time 
joga contra o time da casa, o 
Mogi às 14h30.

A mudança na história da 
equipe na competição, inega-
velmente se deve ao trabalho 
do técnico César Guidetti que 
assumiu a equipe na beira da 
quadra na primeira partida da 

série de três jogos vencidos 
no Distrito Federal. Com larga 
experiência no basquete na-
cional após ter sido assistente 
da Seleção Brasileira mascu-
lina e técnico titular também 
na feminina, além da seleção 
de base onde foi campeão Sul
-Americano, o treinador re-
solveu o desequilíbrio entre 
o ataque e a defesa da equipe. 

Hoje com o segundo me-
lhor ataque do NBB, a Unifacisa 
é também a segunda pior defe-
sa da Liga, no entanto, os nú-
meros melhoraram significa-
tivamente no setor defensivo, 
pois a equipe vinha cedendo 
uma média de 86,8 pontos por 
jogo e reduziu esse quantita-
tivo para 68,66 nas três parti-
das sob o comando de Guidetti. 
Além disso, o ataque também 
subiu de produção passando 
dos 81,9 - que já era uma boa 
média - para 85,3 pontos por 
partida. Com um time mais 
equilibrado dentro de quadra, 
as vitórias chegaram e agora o 
time pode voltar a pensar na 
parte de cima da tabela.

“Nossa proposta para 
essa série de jogos em Brasília 
era buscar uma consistência 
defensiva e nós conseguimos 
fazer justamente isso, imple-
mentando variações defensi-
vas e fortalecendo o trabalho 
coletivamente, algo que nos 
trouxe esses resultados. Nós 
sabemos que nosso time tem 
um grande potencial ofensivo, 
mas estava faltando a defesa 
prevalecer. Agora nós teremos 
dois desafios importantes em 
Mogi das Cruzes para confir-
mar esse nosso crescimento na 
competição”, explicou Alexan-
dre Paranhos, pivô da Unifacisa.

Unifacisa vai jogar contra o Corinthians amanhã
Foto: Divulgação/Unifacisa

A equipe de basquete da Unifacisa conseguiu se reabilitar do início ruim e vem de três vitórias consecutivas

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

 Nossa proposta 
para essa série de jogos 
em Brasília era buscar 

uma consistência 
defensiva e nós 

conseguimos fazer 
justamente isso 

Foto: Josemarphotopress

O gol de empate do Botafogo e o 
da classificação para continuar na 
Série C para a tristeza dos jogadores 
trezeanos, rebaixados à Serie D
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Recomendações têm como objetivo evitar a propagação do coronavírus durante as festividades de final de ano

Covid: Agevisa publica novas 
orientações para prevenção

Edição: Renata Ferreira      Editoração: Paulo Sérgio

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária publi-
cou orientações relacio-
nadas aos procedimentos 
que devem ser adotados 
neste final de ano em face 
da ameaça ainda presente 
de infecção pelo corona-
vírus. As recomendações 
estão expressas nas Notas 
Técnicas nº 09 e 10/2020, 
assinadas pela diretora-
geral da Agevisa/PB, Jória 
Viana Guerreiro, e dispo-
níveis no endereço agevi-
sa.pb.gov.br/legislacao-1 
(ou acesse o QR Code no 
final desta matéria).

A Nota Técnica nº 
09/2020 trata da orga-
nização e participação 
nas festividades de Natal 
e Ano Novo e tem a fina-
lidade de conter a disse-
minação da covid-19 no 
território paraibano por 
meio da regulamentação 
de medidas higiênicos-
sanitárias a serem ado-
tadas pelos segmentos 

econômicos e pela popu-
lação em geral. Já a Nota 
Técnica nº 10/2020 traz 
orientações quanto à sus-
pensão da realização de 
barreiras sanitárias nos 
municípios paraibanos e 
ao reforço das atividades 
de vigilância para o cum-
primento dos protocolos 
sanitários estabelecidos 
pelos órgãos governa-
mentais de saúde.

Uma das orientações da Agevisa é a suspensão das barreiras sanitárias com objetivo de reforçar das atividades de vigilância dos protocolos de segurança

Leia as duas notas técnicas 
publicadas pela Agevisa 
da Paraíba acessando o 

QR Code acima

A Nota Técnica nº 
09/2020/Agevisa traz 
também orientações ge-
rais como dar preferências 
às compras virtuais com 
entregas por delivery, para 
evitar aglomerações nas 
ruas e centros comerciais; 
evitar eventos com tendên-
cia a aglomerações e que 
ofereçam maior risco de 
contágio por contato de 
pessoa a pessoa; fazer uso 
obrigatório de máscara; 
manter o distanciamento 
de dois metros entre as 
pessoas, higienizar fre-
quentemente as mãos e 
seguir todas as medidas 
recomendadas pelas auto-
ridades sanitárias ao parti-
cipar de confraternizações 
trabalhistas e familiares.

A Recomendação Téc-
nica destaca ainda a impor-
tância de se intensificar os 
procedimentos de limpeza 
e desinfecção de ambien-
tes e superfícies no caso de 
realização presencial das 
festividades de Natal e Ano 
Novo, assim como do corre-
to gerenciamento e destina-
ção dos resíduos sólidos, e 
orienta pela disponibiliza-
ção de lixeiras com tampa 
com acionamento em pe-
dal na entrada e em pontos 
estratégicos dos locais do 
evento; pelo descarte das 
máscaras nas lixeiras dos 
banheiros.

Resíduos sólidos
Conforme o docu-

mento, a coleta e descarte 
do lixo deve ser feita com 
uso de máscara e luvas, 
e os resíduos devem ser 
acondicionados em sacos 
duplos, com ocupação 
máxima de até 2/3 de sua 
capacidade, devidamente 
lacrados, os quais devem 
permanecer em lixeiras 
com tampa acionada por 
pedal até o recolhimento 
final por parte dos serviços 
especializados.

Segundo a direto-
ra-geral da Agevisa/PB, 
Jória Guerreiro, as reco-
mendações direcionadas 
às festividades de Natal e 
Ano Novo são extensivas a 
qualquer data em que hou-
ver confraternizações ou 
comemorações em alusão 
ao período enquanto durar 
a pandemia da covid-19.

Compras
online e 
por entrega

Nos termos da Nota 
Técnica nº 10/2020, re-
comenda-se a suspensão 
das barreiras sanitárias 
em atividade nos mu-
nicípios paraibanos e o 
consequente direciona-
mento das equipes mu-
nicipais que nelas atuam 
para atividades preven-
tivas a aglomerações e 
destinadas a garantir o 
cumprimento dos proto-

colos sanitários específi-
cos para cada setor esta-
belecidos pelo Governo 
estadual e disponibiliza-
dos no endereço paraiba.
pb.gov.br/diretas/sau-
de/coronavirus/proto-
colos-sanitarios.

A ação também visa 
garantir e reforçar as se-
guintes medidas de pro-
teção para a população 
em geral: uso obrigatório 

de máscara de proteção 
respiratória, manuten-
ção do distanciamento 
de dois metros entre as 
pessoas e conscientiza-
ção para a importância 
de se evitar levar as mãos 
à boca, olhos e nariz e de 
realizar frequentemente 
a higienização das mãos 
com água e sabão/sabo-
nete líquido e/ou álcool 
a 70%.

Eventos devem ter espaço para higienização das mãos
Conforme a diretora-ge-

ral da Agevisa/PB, dentre as 
considerações que justificam a 
Nota Técnica nº 09/2020, que 
dispõe sobre a organização e 
participação nas festividades 
de Natal e Ano Novo na Paraí-
ba, está a consciência de que 
as festividades de final de ano 
(Natal e Réveillon) se constituem 
momentos de confraternização 
que envolvem grande fluxo e 
concentração de pessoas, fato 
que, em momento pandêmico, 
favorece à elevação dos riscos à 
saúde pública.

Nas últimas semanas, se-
gundo Jória Guerreiro, a Agevisa 
tem recebido questionamentos e 
solicitações de orientação para 
uma conduta adequada dos ci-
dadãos de todas as faixas etárias 
em relaçã o às vivências partilha-
das durante as comemorações 
natalinas e de réveillon. Além 
disso, tem recebido demandas de 
pessoas jurídicas relacionadas à 

organização das festividades de 
final de ano.

Frente à gravidade do mo-
mento, a Agevisa, em conjunto 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde, produziu Recomendação 
Técnica reforçando a necessida-
de de estrita observância (nas 
festividades de Natal e Ano 
Novo) ao disposto no Decreto 
nº 40.304/2020, do Governo da 
Paraíba, que estabeleceu medi-
das temporárias e emergenciais 
de prevenção de contágio pela 
covid-19 no âmbito da Adminis-
tração Pública direta e indireta, 
bem como sobre recomendações 
aos municípios e ao setor privado 
estadual.

Medidas de proteção
N o s  t e r m o s  d a  N T  n º 

09/2020, na realização das fes-
tividades de Natal e Ano Novo, 
os organizadores devem oferecer 
todas as condições para frequen-
te higienização das mãos dos 

trabalhadores e clientes, com 
destaque para disponibilização 
de lavatórios com água e sabão/
sabonete líquido e papel toalha 
de material não reciclável, lixei-
ras com tampa e acionamento 
em pedal e álcool líquido ou em 
gel a 70% em pontos estratégi-
cos. Devem ainda promover o 
distanciamento recomendado de 
dois metros entre as pessoas e só 
permitir o acesso dos clientes/
frequentadores se os mesmos es-
tiverem fazendo uso de máscara 
de proteção respiratória.

A NT 09/2020/Agevisa/PB 
também recomenda que todos os 
espetáculos e shows em alusão 
ao Natal (incluindo os que envol-
vam “chegada do Papai Noel”) 
e ao Ano Novo sejam realizados 
de modo a evitar aglomerações 
de pessoas, e orienta pela não 
realização de festas pela ges-
tão pública e privada em locais 
públicos como praças, parques, 
avenidas, pontes, orla marítima, 

praias, clubes com capacidade 
acima de 100 pessoas etc., tendo 
em vista a probabilidade desses 
eventos potencializarem a trans-
missão do coronavírus.

Comércio ambulante
No caso de vendedores am-

bulantes que se dedicam às 
vendas de artigos natalinos, a 
Agevisa recomenda que os mes-
mos respeitem o distanciamento 
entre pessoas, usem e exijam dos 
seus fregueses o uso de máscara 
e disponibilizem álcool a 70% 
para higienização das mãos. 

Tal procedimento deve ser 
intensificado e realizado de forma 
correta, com fricção do álcool a 
70% de 20 a 40 segundos no logo 
após a manipulação de dinheiro. 
Quando possível, vendedores e 
clientes devem optar pelo paga-
mento eletrônico, como cartão de 
débito ou crédito, garantindo-se 
a higienização das maquinetas 
antes e após o uso.

Agendamento nas celebrações religiosas
Quanto às celebrações 

religiosas próprias das 
datas festivas, orienta-se 
que se evite aglomerações 
e que se controle o fluxo 
de pessoas, de preferência 
com agendamento de parti-
cipantes; que se mantenha 
o distanciamento de dois 
metros entre as pessoas, 
que se exija o uso obriga-
tório de máscara de pro-
teção respiratória e sejam 
seguidas todas as medidas 
higiênicossanitárias pre-
vistas no protocolo espe-
cífico disponível no portal 

paraiba.pb.gov.br.

Grupos de risco
Em relação aos inte-

grantes de grupos de ris-
co, como crianças, idosos, 
grávidas e pessoas com 
imunossupressão ou doen-
ça crônica que decidam 
participar de eventos de 
confraternização e festivi-
dades natalinas e de final 
de ano, a orientação é que 
deem preferência às festas 
familiares (com pessoas 
do próprio convívio) e/ou 
com menor número de pes-

soas, evitando ambientes 
com aglomerações e maior 
exposição aos riscos epide-
miológicos.

Às pessoas com sinais 
ou sintomas de síndromes 
gripais (coriza, tosse seca, 
dor de garganta), mialgia, 
diarreia, cefaleia, perda 
parcial ou total de olfato ou 
paladar, entre outros, reco-
menda-se que evitem com-
parecer a confraternizações 
natalinas e de Réveillon, a 
fim de evitarem riscos des-
necessários para si mesmas 
e para as demais pessoas.

Pessoas jurídicas
A  A g ev i s a  t a m b é m 

orienta as pessoas jurídicas 
(empresas públicas e priva-
das, associações, organiza-
ções não governamentais, 
entidades filantrópicas e 
instituições de quaisquer 
naturezas) que realizem 
suas confraternizações de 
Natal e Ano Novo preferen-
cialmente de forma remota. 
Caso optem por comemo-
rações presenciais, devem 
optar por locais que cum-
pram as medidas higiêni-
cossanitárias estabelecidas 

pelos órgãos governamen-
tais de saúde.

Pessoas com sinais 
de síndromes gripais, 

mialgia, diarreia, 
cefaleia, perda parcial ou 
total de olfato ou paladar 
devem evitar participar 

de festas

Foto: Divulgação/Agevisa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Dezembro de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Eltrônico, do tipo Maior Desconto, para: Fornecimento de Medicamentos 
Constantes da Lista Oficial de Preços ABC - FARMA, Órgão Oficial da Associação Brasileira do 
Comércio Farmacêutico ao Serviço Municipal de Saúde - Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. 
E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 08 de Dezembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00015/2020, que objetiva: Pavi-
mentação em Paralelepípedos de vias no Distrito de Cepilho, Distrito de Mata Limpa e Acessos aos 
Sítios Gitó e Gogó - Areia/Pb; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: N.A Engenharia e Incorporadora - R$ 347.544,93.

Areia - PB, 07 de Dezembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00138/2020
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 DV00138/2020, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para Prestação Serviço de confecção de material para 
a Quarta Mostra de Cinema de Mata Limpa, Areia-PB, conforme termo de referência; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA 
SANTOS 05276607443 - R$ 5.529,00.

Areia - PB, 07 de Dezembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 DISPENSA Nº DV00135/2020
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 DV00135/2020, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de disponibização de área 
de lazer com All para a Secretaria de Assistência Social de Areia/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDMAR DA COSTA SANTOS 08951523470 - R$ 6.600,00.

Areia - PB, 07 de Dezembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE ALTERAÇÃOUNILATERAL DO CONTRATO Nº. 00173/2020

OBJETO: Alteração Contratual. FUNDAMENTO LEGAL:os artigos 65, inciso II, alínead, da Lei 
nº. 8.666/93 e suas alterações. JUSTIFICATIVA:Inviabilidade financeira por parte da empresa para 
fornecer os produtos devido aos aumentos sofridos em decorrência da PANDEMIA “COVID 19”. DAS 
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ePHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52. 
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO N° 00208/2019, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00002/2019.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA EItalo Melo Clementino 
Eireli., CNPJ. n° 26.542655/0001-85; OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 –– Reforma da Praça João Cardoso–Repasse nº 
1040.094/2017.SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque / e Italo Melo Clementino 
Eireli.. DATA DA ASSINATURA: 04/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00023/2020, para prestação dos serviços técnicos especializados, 
do seu objeto à empresa PONTAIS SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, cadas-
trada no CNPJ Nº 34.059.481/0001-22, vencedora do certame com o valor global de R$ 174.000,00 
(cento e setenta e quatro mil reais).  

Aguiar - PB,  04 de dezembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Dezembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
de limpeza e higiene pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99385–3266. Edital: http://www.baiadatraicao.
pb.gov.br/portal-da-transparencia; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 07 de Dezembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 14:00 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 Baia da Traição–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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 99385–3266. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/portal-da-transparencia; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 07 de Dezembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMBIENTAÇÃO PARA FOR-

NECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS, COM MONTAGEM, MANUTEN-
ÇÃO E DESMONTAGEM PARA REALIZAR (UM NATAL DE LUZ), LOCAL CENTRO DE BARRA 
DE SANTANA – PARAIBA, JÁ INCLUÍDO MÃO DE OBRA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 
02.070 Secretaria de Infraestrutura – 15 122 2002 2045 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Infraestrutura – 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude – 23 695 1003 2074 
Promoção de Festas Regionais – 33.90.30 – Material de Consumo – 33.90.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03701/2020 - 07.12.20 - 
ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME - R$ 15.005,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00003/2020

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 
DV00003/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMBIENTAÇÃO 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS, COM MONTAGEM, 
MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA REALIZAR (UM NATAL DE LUZ), LOCAL CENTRO DE 
BARRA DE SANTANA – PARAIBA, JÁ INCLUÍDO MÃO DE OBRA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 
EIRELI – ME - R$ 15.005,00.

Barra de Santana - PB, 07 de Dezembro de 2020
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00002/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 000017/2020

O Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Bayeux, Estado da Paraíba, no uso das atribuições, 
e observadas às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
CASA LEGISLATIVA, fica registrado que o valor total da licitação é de R$ 595.550,00 (quinhentos e 
noventa e cinco mil quinhentos e cinquenta reais) ficando a empresa NOVA CONQUISTA COMÉR-
CIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME ganhadora dos itens 01 ao 12 pelo valor de R$ 205.710,00 
(duzentos e cinco mil setecentos e dez reais) e a empresa GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME 
ganhadora dos itens 13 ao 24 pelo valor de R$ 389.840,00 (trezentos e oitenta e nove mil oitocentos 
e quarenta reais). Não restaram itens desertos. O item 25 restou como FRACASSADO

Bayeux - PB, 07 de Dezembro de 2020
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

Pregoeira/Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00002/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 000017/2020

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria Jurí-
dica, e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
CASA LEGISLATIVA, fica registrado que o valor total da licitação é de R$ 595.550,00 (quinhentos e 
noventa e cinco mil quinhentos e cinquenta reais) ficando a empresa NOVA CONQUISTA COMÉR-
CIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME ganhadora dos itens 01 ao 12 pelo valor de R$ 205.710,00 
(duzentos e cinco mil setecentos e dez reais) e a empresa GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME 
ganhadora dos itens 13 ao 24 pelo valor de R$ 389.840,00 (trezentos e oitenta e nove mil oitocentos 
e quarenta reais). Não restaram itens desertos. O item 25 restou como FRACASSADO. Com base 
no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura da Ata de Registro de Preços e o consequente Instrumento Contratual, nos termos 
do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 desta lei.

Bayeux - PB, 07 de Dezembro de 2020
JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00002/2020 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através da chefia do gabinete, de acordo com as 
atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESEN-
CIAL SRP N° 00002/2020, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 00017/2020, que objetiva o 
REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS N° 00002/2020 sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura 
da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme 
fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 
14.209.485/0001-32

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO CÉSAR PAREDES, N° 24 – A, CASTELO BRANCO, JOÃO 
PESSOA/PB, CEP: 58.050-020

RESPONSÁVEL: MARIVALDO LEANDRO MARQUES, CPF: 237.313.384-91
VIGÊNCIA: 07 DE DEZEMBRO DE 2020 ATÉ 07 DE DEZEMBRO DE 2021

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UND VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1

CONFECÇÃO DE MESAS MEDINDO 
1.20 X 060 X 074CM,  EM MDF DE 
25MM NA COR CARVALHO,  COM 
DUAS GAVETAS E CHAVE, PASSA-
GEM DE FIAÇÃO E TOMADAS ELE-
TRICAS, ESTRUTURA PAINEL COM 
SAPATAS NIVELADORAS, SENDO 
A MONTAGEM COM O TAMPO NA 
COR CARVALHO E A ESTRUTU-
RA NA COR PRETA, CONFORME 
PROJETO.

30 UND. R$ 960,00 R$ 28.800,00

2

MESA PARA VEREADORES NO 
PLENARIO MEDINDO 6.00 X 070 X 
075CM EM MDF DE 25MM NA COR 
CARVALHO,  COM DEZESSETE 
GAVETAS E CHAVE, PASSAGEM DE 
FIAÇÃO E TOMADAS ELETRICAS 
ESTRUTURA PAINEL COM SAPATAS 
NIVELADORAS, SENDO A MONTA-
GEM COM O TAMPO NA COR CAR-
VALHO E A ESTRUTURA NA COR 
PRETA, CONFORME PROJETO.

2 UND. R$ 10.140,00 R$ 20.280,00

3

MESA PARA VEREADORES NO 
PLENARIO MEDINDO 2.00 X 070 X 
075CM EM MDF DE 25MM NA COR 
CARVALHO,  COM DEZESSETE 
GAVETAS E CHAVE, PASSAGEM DE 
FIAÇÃO E TOMADAS ELETRICAS 
ESTRUTURA PAINEL COM SAPATAS 
NIVELADORAS, SENDO A MONTA-
GEM COM O TAMPO NA COR CAR-
VALHO E A ESTRUTURA NA COR 
PRETA, CONFORME PROJETO.     

2 UND. R$ 1.900,00 R$ 3.800,00

4

CONEXÃO ANGULAR CONFECCIO-
NADA EM MDF DE 25MM MEDINDO  
70 X 70 X 75CM, SAPATAS NIVETA-
DORAS, CONFORME PROJETO. 

2 UND. R$ 290,00 R$ 580,00

5

ARMARIO ALTO, DUAS PORTAS E 
PRATELEIRA, CHAVE, MEDINDO 
1.60 X 080 X 040CM EM MDF DE 
25MM NA COR CARVALHO,  SENDO 
A MONTAGEM COM O TAMPO NA 
COR CARVALHO E A ESTRUTU-
RA NA COR PRETA, CONFORME 
PROJETO.

30 UND. R$ 1.430,00 R$ 42.900,00

6

MESA MEDINDO 1.60 X 065 X 075CM 
EM MDF DE 25MM NA COR CAR-
VALHO,  COM GAVETAS E CHAVE, 
PASSAGEM DE FIAÇÃO, ESTRU-
TURA PAINEL COM SAPATAS NIVE-
LADORAS, SENDO A MONTAGEM 
COM O TAMPO NA COR CARVALHO 
E A ESTRUTURA NA COR PRETA, 
CONFORME PROJETO. 

6 UND. R$ 1.100,00 R$ 6.600,00

7

MESA DE APOIO MEDINDO 80 X 
45 X 74CM, CONFECCIONADA EM 
MDF DE 25MM NA COR CARVA-
LHO, SENDO A MONTAGEM COM 
O TAMPO NA COR CARVALHO E 
A ESTRUTURA NA COR PRETA, 
CONFORME PROJETO.

6 UND. R$ 400,00 R$ 2.400,00

8

PULPITO PARA O PLENARIO, CON-
FECCIONADO EM MDF DE 25MM 
NA COR CARVALHO COM PRETO, 
PASSAGEM DE FIAÇÃO LOGICA E 
MICROFONE. 

1 UND. R$ 7.250,00 R$ 7.250,00

9

MESA GABINETE DA PRESIDENCIA 
CONFECCIONADA EM MDF DE 
25MM NA COR CARVALHO/PRETO, 
CONFORME PROJETO.

2 UND. R$ 8.050,00 R$ 16.100,00

10

CADEIRA TIPO PRESIDENTE., AS-
SENTO E ENCOSTOEM ESPUMA 
INJETADA DE ALTADENSIDADE, 
REVESTIDAEMTECIDO/CORANO, 
BASE GIRATÓRIA DE DUPLOGIRO, 
REGULAGEM DE ALTURAPNEUMÁ-
TICA, RELAX E APOIO DE BRAÇOS.

30 UND. R$ 1.400,00 R$ 42.000,00

11

CADEIRA FIXA COM QUATRO PES, 
TIPO EXECUTIVA, ESPUMA IN-
JETADA REVESTIDA EM TECIDO/
CORANO.

40 UND. R$ 320,00 R$ 12.800,00

12

ARMÁRIO BAIXO, DUAS PORTAS 
E PRATELEIRA, CHAVE, MEDINDO 
0.75 X 80 X 45 CM EM MDF DE 
25MM NA COR CARVALHO,  SENDO 
A MONTAGEM COM O TAMPO NA 
COR CARVALHO E A ESTRUTU-
RA NA COR PRETA, CONFORME 
PROJETO.

30 UND. R$ 740,00 R$ 22.200,00

VALOR TOTAL R$ 205.710,00

Bayeux - PB, 07 de Dezembro de 2020.
JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00003/2020 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através da chefia do gabinete, de acordo com as 
atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESEN-
CIAL SRP N° 00002/2020, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 00017/2020, que objetiva o 
REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS N° 00003/2020 sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura 
da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme 
fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME, CNPJ: 18.995.457/0001-49
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL FERREIRA MACHADO, N° 399, SL 104 – B, BAIRRO NDOS 

ESTADOS, JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58.030-203
RESPONSÁVEL: GERALDO VIDAL DA NOBREGA JUNIOR, CPF: 075.821.874-58
VIGÊNCIA: 07 DE DEZEMBRO DE 2020 ATÉ 07 DE DEZEMBRO DE 2021

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UND VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

13

AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 
BTUS/H, FRIO 220 VOLTS, SAÍDA 
DE AR VERTICAL, CHASSI INO-
XIDÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL, 
DESUMIDIFICADOR, DISPLAY 
DIGITAL EM LED, SELO PROCEL 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
INMETRO “A”, DISPLAY DIGITAL NA 
EVAPORADORA, (ECONOMIA A), 
CONTROLE REMOTO, GARANTIA 
MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/
CONDENSADORA) E 1 ANO (COM-
PRESSOR).

12 UND. R$ 1.725,00 R$ 20.700,00

14

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 
BTUS/H, FRIO 220 VOLTS, SAÍDA 
DE AR VERTICAL, CHASSI INO-
XIDÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL, 
DESUMIDIFICADOR, DISPLAY 
DIGITAL EM LED, SELO PROCEL 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
INMETRO “A”, DISPLAY DIGITAL NA 
EVAPORADORA, (ECONOMIA A), 
CONTROLE REMOTO, GARANTIA 
MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/
CONDENSADORA) E 1 ANO (COM-
PRESSOR).

10 UND. R$ 1.970,00 R$ 19.700,00

15

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 
BTUS/H, FRIO 220 VOLTS, SAÍDA 
DE AR VERTICAL, CHASSI INO-
XIDÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL, 
DESUMIDIFICADOR, DISPLAY 
DIGITAL EM LED, SELO PROCEL 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
INMETRO “A”, DISPLAY DIGITAL NA 
EVAPORADORA, (ECONOMIA A), 
CONTROLE REMOTO, GARANTIA 
MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/
CONDENSADORA) E 1 ANO (COM-
PRESSOR).

4 UND. R$ 2.540,00 R$ 10.160,00

16

AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 
BTUS/H, FRIO 220 VOLTS, SAÍDA 
DE AR VERTICAL, CHASSI INO-
XIDÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL, 
DESUMIDIFICADOR, DISPLAY 
DIGITAL EM LED, SELO PROCEL 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
INMETRO “A”, DISPLAY DIGITAL NA 
EVAPORADORA, (ECONOMIA A), 
CONTROLE REMOTO, GARANTIA 
MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/
CONDENSADORA) E 1 ANO (COM-
PRESSOR).

4 UND. R$ 3.840,00 R$ 15.360,00

17

AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 
BTUS/H, FRIO 220 VOLTS, SAÍDA 
DE AR VERTICAL, CHASSI INO-
XIDÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL, 
DESUMIDIFICADOR, DISPLAY 
DIGITAL EM LED, SELO PROCEL 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
INMETRO “A”, DISPLAY DIGITAL NA 
EVAPORADORA, (ECONOMIA A), 
CONTROLE REMOTO, GARANTIA 
MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/
CONDENSADORA) E 1 ANO (COM-
PRESSOR).

8 UND. R$ 5.240,00 R$ 41.920,00

18

AR CONDICIONADO PISO TETO 
60.000 BTUS/H, FRIO 220 VOLTS, 
SAÍDA DE AR VERTICAL, CHASSI 
INOXIDÁVEL, FILTRO REMOVÍVEL, 
DESUMIDIFICADOR, DISPLAY 
DIGITAL EM LED, SELO PROCEL 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
INMETRO “A”, DISPLAY DIGITAL NA 
EVAPORADORA, (ECONOMIA A), 
CONTROLE REMOTO, GARANTIA 
MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/
CONDENSADORA) E 1 ANO (COM-
PRESSOR).

4 UND. R$ 9.350,00 R$ 37.400,00

19

MICROCOMPUTADOR COM PRO-
CESSADOR CORE I3, COM ME-
MORIA 4GB, ARMAZENAMENTO 
SSD120GB, COM MONITOR DE 
19,5”LED, TECLADO E MOUSE USB, 
SISTEMA OPERACIONAL WINDO-
WS 10, 12 MESES DE GARANTIA.

30 UND. R$ 3.300,00 R$ 99.000,00

20

ESTABILIZADOR DE 1500VA, TEN-
SÃO: 92V A 285VCORRENTE NO-
MINAL DE ENTRADA: 13ª /  115V; 
11,8ª / 127V; 220V / 6,8. TEMPO 
DE RESPOSTA <= 1 CICLO DE 
REDECABO DE 80 CENTIMETROS; 
TENSÃO 115VREGULAÇÃO DE SA-
ÍDA: +/- 6%TEMPO DE RESPOSTA: 
<= 1 CICLO DE REDERENDIMENTO 
100% DE CARGA: >92% NÚMERO 
DE TOMADAS: 6PROTEÇÃO SO-
BRETENSÃO DE SAÍDA: +10% / - 
10%DIMENSÕES AXLXP (MM): 150 
X 100 X 220; GARANTIA 12 MESES.

30 UND. R$ 500,00 R$ 15.000,00

21

IMPRESSORA LASERMULTIFUN-
CIONAL FUNÇÕES DE IMPRES-
SÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA EM 
UM ÚNICO EQUIPAMENTO, EFI-
CIENTE E VERSÁTIL. É IDEAL PARA 
REALIZAR CÓPIAS RÁPIDAS E 
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DE 
TEXTO, TECNOLOGIA DE IMPRES-
SÃO LASER ELETROFOTOGRÁFI-
CO, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO  
ATÉ 2400 X 600 DPI, MEMÓRIA PA-
DRÃO 16MB, COM ELA VOCÊ TERÁ 
IMPRESSÕES DE QUALIDADE A 
UMA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 
DE ATÉ 21 PÁGINAS POR MINU-
TO RESOLUÇÃO DE 2400 X 600 
DPIIMPRESSORA,CAPACIDADE 
BANDEJA DE PAPEL 150 FOLHAS, 
COPIADORA E SCANNER, PAPEL 
NORMAL, FINO E RECICLADO 
TIPOS DE PAPEL A4, A5, CARTA 
E OFÍCIO, VELOCIDADE DO PRO-
CESSADOR 200 MHZ, SCANER 
RESOLUÇÃO ATÉ 19200 X 19200 
DPI, RESOLUÇÃO DE COPIAS 
ATÉ 600 X 600 DPI; AMPLIAÇÃO 
REDUÇÃO 25% - 400%. GARANTIA 
DE 12 MESES.

30 UND. R$ 1.600,00 R$ 48.000,00
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SCANNER DE MESA DIGITALI-
ZAÇÃOTIPO: CIS DUPLO SÉRIE: 
ADS ,FOLHAS COMPATÍVEIS: A4 
MODELOS PERSONALIZADOS-
COMPATÍVEIS: ATÉ 21,6 CM X 86,3 
CM USB: SIM SISTEMAS OPERA-
CIONAIS COMPATÍVEIS: WINDO-
WS 10/8/7; WINDOWS VISTA/XP; 
MAC MÉTODODE DIGITALIZAÇÃO: 
COLORIDO; ESCALA DE CINZA; 
PRETO E BRANCO RESOLUÇÃO: 
ATÉ 600 X 600 DPIALTURA (CM): 
20.60 LARGURA(CM): 29.90 COM-
PRIMENTO (CM): 17.80 PESO (KG): 
2.50 GARANTIA 12 MESES.

8 UND. R$ 2.000,00 R$ 16.000,00
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SMART TV LED DE 32”RESOLUÇÃO 
DE TELA:HD - 1366 X 768 PIXELS; 
FAIXA DE CANAIS VHF: 2 - 13, 
UHF: 14 - 69, DTV: 2 - 69, CATV: 1 - 
135SISTEMA DA TV: NTSC, PALM/N, 
SBTVD (ISDBT) IMPEDÂNCIA 6 
OHMS; FORMATO DE TELA:16:9 
T A X A  D E  C O N T R A S -
TE:1200 :1  ;FREQUÊNCIA:60 
H Z C O N E X Õ E S :  0 2  X  H D M I 
0 1  X  U S B 
0 1  X  E N T R A D A  R F 
0 1  X  E N T R A D A  A V 
0 1  X  S A Í D A  Ó P T I C A 
01 X ENTRADA PARA FONE DE 
OUVIDO; VOLTAGEM:BIVOLT 
CONSUMO:48W; GARANTIA 12 
MESES.

30 UND. R$ 1.430,00 R$ 42.900,00
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MONITOR DE LED TAMANHO 
DA TELA 21,5” TAMANHO DA 
TELA: 21,5’’ LED (16:9) 54,6CM 
- RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 
X 1080 (2 MEGAPIXEL) PIXEL 
PITCH: 0.24825 (H)×0.24825 (V)
MM ÁREA DE DISPLAY: 476.64 
(H)×268.11 (V)MM BRILHO: 250 CD/
M2 CONTRASTE: 1000:1 TEMPO 
DE RESPOSTA: 5 MS ÂNGULO DE 
VISÃO: 89/89/89/89 (TYP.)(CR=10) 
FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60HZ 
CORES DE EXIBIÇÃO: 16.7M (6-BIT 
+ HI-FRC) SINAL DE ENTRADA: VGA 
X1, HDMI X1 MONTAGEM VESA: 100 
X 100MM; GARANTIA 12 MESES.

30 UND. R$ 790,00 R$ 23.700,00

VALOR TOTAL R$ 389.840,00

Bayeux - PB, 07 de Dezembro de 2020.
JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00017/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE-

RIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX: 01.01 

– CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX; 01.031.2000.2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
LEGISLATIVA; 44.90.52.00.001 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: DE 07/12/2020 À 31/12/2020
VALOR: R$ 77.560,00 (SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 

SIGNATÁRIO: JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
CONTRATADO: NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 

14.209.485/0001-32, SIGNATÁRIO(A): MARIVALDO LEANDRO MARQUES, CPF: 237.313.384-91
Bayeux - PB, 07 de Dezembro de 2020.

JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00018/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE-

RIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX: 01.01 

– CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX; 01.031.2000.2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
LEGISLATIVA; 44.90.52.00.001 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: DE 07/12/2020 À 31/12/2020
VALOR: 152.075,00 (CENTO E CIQUENTA E DOIS MIL SETENTA E CINCO REAIS)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 

SIGNATÁRIO: JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
CONTRATADO: GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME, CNPJ: 18.995.457/0001-49, 

SIGNATÁRIO(A): GERALDO VIDAL DA NOBREGA JUNIOR
Bayeux - PB, 07 de Dezembro de 2020.

JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX CNPJ: 08.606.972/0001-36, ATRAVÉS DA SUA PREGO-
EIRA, TORNA PÚBLICO QUE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, MARCADA PARA ÀS 07:00 HS (HORÁRIO LOCAL) DO DIA 04 DE 
DEZEMBRO DE 2020, OBJETIVANDO: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 
DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID PARA DEMANDA DE 
GERAÇÃO MÉDIA PREVISTA DE 18 KWP, A SER INSTALADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BAYEUX SERÁ ADIADA PARA O DIA 18/12/2020 ÁS 07:30 HS (HORARIO LOCAL) EM RAZÃO 
DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ao Edital do presente certame interposto pela empresa CIVIL-
TEC – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 02.287.686/0001-79, A QUAL, foi julgada 
PROCEDENTE EM TODOS OS SEUS TERMOS A SESSÃO PÚBLICA SERÁ REALIZADA NA 
SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, SITUADA NA AV. LIBERDADE Nº3445 CENTRO, 
BAYEUX-PB. CÓPIA DO EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS, IN LOCO, NO 
ENDEREÇO ACIMA, DAS 08:00 ÀS 13:00HS E (HORÁRIO LOCAL), A PARTIR DA PUBLICAÇÃO 
DESTE AVISO. INFORMAÇÕES PELO FONE: (083) 3232-3286

BAYEUX, 04 DE DEZEMBRO DE 2020.
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

AVISO DELICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA nº 0001/2020
A Prefeitura Municipal de Camalaú - PB, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua 

Nominando Firmo, 56, inscrita no CNPJ sob o n° 09.073.271/0001-41, representado neste ato 
pelo Prefeito Interino Municipal, o Sr. EZEQUIEL SÓSTENES BEZERRA FARIAS, CPF N.º CPF 
nº 053.481.364-09, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no Art.14, da 
Lei n° 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE n° 26, de 17/06/2013 e Resolução CD/FNDE n° 4, 
de 02/04/2015, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar a Chamada Pública 
para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Os interessados 
(Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para 
habilitação e Projeto de Venda no período de 07 à 28 de Dezembro de 2020, até às 09 horas, na 
sala da Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada na sede da prefeitura 
municipal, Rua nominando Firmo, nº 56 – Centro de Camalaú-PB. 

Camalaú-PB, 04 de Dezembro de 2020.
EZEQUIEL SÓSTENES BEZERRA FARIAS

Prefeito Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público para conheci-
mento de quem possa interessar que no dia 28/12/2020, às 09h30min, na sala da CPL do município 
de Cabaceiras, fará realizar licitação na modalidade TP. Nº 9/2020, TIPO MENOR PREÇO POR 
VALOR GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO 
CÍVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) PORTAIS TURÍSTICO. As empresas interessadas pode-
rão adquirir o Edital impresso mediante o pagamento de uma taxa de emolumentos no valor de R$ 
20,00 (vinte Reais), referente ao custo reprografia, que deverá ser efetuada através de guia própria 
emitida pelo setor de licitações e recolhida na tesouraria da prefeitura ou poderá ser solicitado na 
íntegra e gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, através do portal do TCE/ PB https://
portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por 
e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00,im às 12h00min (horário local). 

Cabaceiras PB, 08/12/2020.
JOSÉ ALEXANDRE FILHO

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00378/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA - CNPJ 08.926.351/0001-30
Objeto:AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS PARA COBERTURA DE GINÁSIO POLIES-

PORTIVO.
Modalidade de Contratação: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00056/2020.
Fundamento legal:Art. 24, Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores.
Recursos:PRÓPRIOS
Vigência:02/12/2020 a 21/12/2020
Valor:R$ 48.854,02
Data assinatura:02/12/2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Especial de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2020, que objetiva 
aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto à empresaESTRUTURAL SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI -R$ 132.999,98.

Esperança - PB, 07 de dezembrode 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

AVISO DE PUBLICAÇÃO
A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana – EMLUR, localizada na Av. Minas Gerais, 

177 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB, torna público que requereu à SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de Operação para o Núcleo da Coleta Seletiva ASCARE-
-JP Núcleo Cabo Branco, situado na Rua Paulino Pinto, s/n – Cabo Branco – João Pessoa/PB.

João Pessoa, 30 de novembro de 2020
Maria Marcella Medeiros Melo

Coordenadora da Coleta Seletiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

AVISO DE PUBLICAÇÃO
A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana – EMLUR, localizada na Av. Minas Gerais, 

177 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB, torna público que requereu à SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de Operação para o Núcleo da Coleta Seletiva ASCARE-
-JP Núcleo Bessa, situado na Rua Severino Nicolau, s/n – Jardim Oceania, s/n, Jardim Oceania 
– João Pessoa/PB.

João Pessoa, 30 de novembro de 2020.
Maria Marcella Medeiros Melo

Coordenadora da Coleta Seletiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/005466//SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público para o conhecimento 
dos interessados que a Empresa COENCO Saneamento Ltda.,  - CNPJ  Nº 34.356.435/0001-95, 
interpôs Recurso Administrativo  contra  ao RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITA-
ÇÃO da Concorrência Pública Nº 07.004/2020, tendo como objeto a  Contratação de Empresa 
especializada de engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e 
Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de 
Serraria, Rua Cidade de São Francisco e Rua Cidade de Itabaiana), (Bairro Jaguaribe: Rua Doutor 
Álvaro Lemos), (Bairro Cristo: Rua Horácio Trajano) - LOTE 06.   Abre-se a partir da data desta 
publicação o prazo para apresentação de contra-recurso de acordo com a legislação em vigor para 
as demais empresas habilitadas.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.002/2019/SEINFRA             
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.026/2019/SEINFRA – Execução de Serviços de Implantação 

de Pavimentação em Paralelepípedo em Diversos Bairros de João Pessoa (Bairro Costa do Sol: 
Rua Maria Ferreira Leite; Bairro Mumbaba: Rua Argélia, Rua Haiti, Rua Panamá, Trav. Panamá, 
Rua Cid. Pedra Lavrada, Rua Santa Cecilia e Rua Cidade de Santa Luzia; Bairro Gramame: Rua 
Severino Antônio da Silva; Bairro Varjão: Rua Mourão Rangel, Rua Rangel Travassos; Bairro Cristo 
Redentor: Rua Tenente Mota, Bairro Castelo Branco: Rua Marcos Tulius Batista; Bairro Lot. Parise: 
Rua Marli do Nascimento Souza; Bairro Oitizeiro: Rua Napoleão Crispim; Bairro Mangabeira: Rua 
Judi Leocádio da Silva, Rua Antônio Freire da Nóbrega; Bairro FuncionáriosII: Rua Alexandrino Dom 
da Silva), na Cidade de João Pessoa/PB

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: A3T Construção e Incorporação Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo o Acréscimo de Serviços e a Prorrogação de Prazo. Valor 

acrescido R$ 62.756,33. Prazo Prorrogado por mais 02 (dois) meses.  
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. Severino Francisco Pereira /A3T.
Data da Assinatura: 07/12/2020.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.007/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145563//SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público para o conhecimento 
dos interessados que a Empresa COENCO Saneamento Ltda.,  - CNPJ  Nº 34.356.435/0001-95, 
interpôs Recurso Administrativo  contra  ao RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO 
da Concorrência Pública Nº 07.007/2020, tendo como objeto a  Contratação de Empresa Espe-
cializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no 
Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/Pb nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, 
Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Cidade de Gurinhém - LOTE 10.   
Abre-se a partir da data desta publicação o prazo para apresentação de contra-recurso de acordo 
com a legislação em vigor para as demais empresas habilitadas.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.008/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145376/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público para o conhecimento 
dos interessados que a Empresa COENCO Saneamento Ltda.,  - CNPJ  Nº 34.356.435/0001-95, 
interpôs Recurso Administrativo  contra  ao RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITA-
ÇÃO da Concorrência Pública Nº 07.008/2020, tendo como objeto a  Contratação de Empresa 
Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo 
no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/Pb nas Ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom 
Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11.   Abre-se a partir da data desta 
publicação o prazo para apresentação de contra-recurso de acordo com a legislação em vigor para 
as demais empresas habilitadas.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97.002/2020 
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.561/2020, torna público 
que o certame de Seleção de Consultor Individual nº 97.002/2020, que tinha como data limite para 
recebimento da documentação dos candidatos interessados o dia 04/12/2020, às 23:59h, fica pror-
rogado para o dia 08/01/2021, às 23:59h. Os demais termos do Edital e seus anexos permanecem 
inalterados. A cópia do Edital, anexos e Adendos nº 01 estão à disposição dos interessados no 
Portal da Transparência do Município de João Pessoa, através do Portal Transparência da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5100. 
Os interessados em participar da seleção deverão enviar a documentação exigida para o email 
celuep@joaopessoa.pb.gov.br, observando os requisitos e orientações presentes no Edital, sob pena 
de exclusão no processo de seleção. Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Vandeivi Amâncio

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09071/2020 PROCESSO ADM. Nº 2020/032741

CHAVE Nº 849317
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS E RESPECTIVAS CAPAS DE SILICONE, DESTINADOS 

ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 10/12/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 21/12/2020, às 13h30. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 10 de dezembro de 2020.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09051/2020 PROCESSO ADM. Nº 2020/041457

CHAVE Nº 849328
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 

E ELETROELETRÔNICOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ESCOLAS, CREIS E DO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADO – CEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 10/12/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
22/12/2020, às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br e http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 10 de dezembro de 2020.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09003/2020 PROCESSO ADM. Nº 2019/075317

CHAVE Nº 849320
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS NECESSÁRIAS A COMPOSIÇÃO DO UNIFORME ES-

COLAR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 10/12/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
21/12/2020, às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br e http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 10 de dezembro de 2020.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
2º A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 01.546/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.046/2020
DATA DE ABERTURA: 22/12/2020 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/

REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sra. Franciny 
do Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIO e SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, 9.280/2019 
e 8.642/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores

João Pessoa, 07 de Dezembro de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

2º A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.445/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.069/2020
DATA DE ABERTURA: 16/12/2020 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS E 
HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 
DO NOVO CORONAVIRUS (COVID -19).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sra. Franciny 
do Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com A Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIO/SUS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações 
posteriores, Decreto nº 10.282/2020 e a Medida Provisória de nº 926 de 20 de março de 2020 e 
Decreto Municipal nº 9.465 de 22 de março de 2020, como também a lei nº 13.979 de 06 de fevereiro 
de 2020 e Decreto Municipal nº 9.470/2020; Decreto Municipal 8.642/15.

João Pessoa, 07 de Dezembro de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELETRICO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Eletrônico nº 00031/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2020: RECURSOS PRÓPRIOS/
FEDERAIS- VIGÊNCIA: 07.12.2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca 
e: CT Nº 216/2020 07.12.20 - ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME - R$ 106.640,80;

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020

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 22 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de expediente diversos, 
destinado para diversas secretarias e 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 Federal nº 7.892/13; 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, 07 de Dezembro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS– PB
LEILÃO PÚBLICO – EDITAL 001/2020

 A Prefeitura Municipal de PEDRO REGIS - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita 
no CNPJ sob o nº 08.701.708/0001-81, com sede na Av Senador Ruy Carneiro, 378, Centro, CEP: 
58.273-000 - Pedro Regis/PB. representada pelo seu Prefeito Municipal o Senhor Jose Aurelio 
Ferreira, faz saber a quem possa interessar que no dia 23 de dezembro de 2020, às 10h00min, 
alienará bens inservíveis do município, pela melhor oferta, igual ou superior ao valor de avaliação, 
de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do Edital, através do 
Sr. RENNAN NAPY NEVES, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP com o n° 008 e com 
Agência de Leilões situada a Av. Litorânea, 724, Ponta de Campina, na cidade de Cabedelo/PB. 
Fone: 83 9-9391-8628. Site: www.arremateleiloes.com.br, E-mail: rennan@arremateleiloes.com.
br. Os interessados deverão se apresentar até às 10h00min, do dia 23 de Dezembro de 2020, na 
GARAGEM MUNICIPAL. Editais disponíveis na Prefeitura Municipal de Pedro Regis – PB e com 
o Leiloeiro Oficial. 

                                                                     Pedro Regis – PB, em 07 de dezembro de 2020.
 Jose Aurélio Ferreira

Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 001/2020
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: ALLIANÇA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.ME CNPJ: 28.421.328/0001-09
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos e materiais perma-

nentes no âmbito da atenção básica  destinados às Unidades Básica de Saúde ,  Ana Teotônio de 
Sousa e Antônio de Sousa Sobrinho Laboratório, Fisioterapia do município de Pedra Branca/PB, uti-
lização de saúdo remanescente conforme aprovação em concelho municipal de saúde das Proposta 
nº 12051.399000/1150-01, Proposta nº 08889.826000/1120-01 e Proposta nº 12051.399000/1130-03.

Valor Global: R$ 47.830,00 (quarenta e sete mil oitocentos e trinta reais),
Pedra Branca-PB, 25 de novembro de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 001/2020
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI CNPJ Nº 20.903.036/0001-92 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos e materiais permanen-

tes no âmbito da atenção básica  destinados às Unidades Básica de Saúde ,  Ana Teotônio de Sousa 
e Antônio de Sousa Sobrinho Laboratório, Fisioterapia do município de Pedra Branca/PB, utilização 
de saúdo remanescente conforme aprovação em concelho municipal de saúde das Proposta nº 
12051.399000/1150-01, Proposta nº 08889.826000/1120-01 e Proposta nº 12051.399000/1130-03.

Valor Global: R$ 12.465,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), 
Pedra Branca-PB, 25 de novembro de 2020.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2020, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA; ADJUDICO o seu objeto 
a: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 13.000,00; 
DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇO DE PROD HOSPITALARES E LAB LTDA - R$ 10.000,00.

Remígio - PB, 04 de Dezembro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2020, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL 
MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 13.000,00; DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇO DE PROD 
HOSPITALARES E LAB LTDA - R$ 10.000,00.

Remígio - PB, 04 de Dezembro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO 

BÁSICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Remígio: 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 4490.52 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL 
PERMANENTE FONTE DE RECURSO: 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS 
DE IMPOSTOS – SAUDE 1215 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVINIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE INVESTIMENTO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: 
CT Nº 00236/2020 - 04.12.20 - DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇO DE PROD HOSPITALARES 
E LAB LTDA - R$ 10.000,00; CT Nº 00237/2020 - 04.12.20 - B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 13.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

Aviso- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
CONTRATOS ADVINDOS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES

Objeto: RESCISÕES DE CONTRATOS LICITATÓRIOS
Torna-se público que,
Em consonância também a imposição do art. 359-C do Código Penal e art. 42 da Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal (LC 101 de 2000), por intermédio dos setores competentes, atos  pertinentes 
para cumprimento dos dispositivos legais que disciplinam os atos da Gestão Pública serão toma-
dos. Fica desde já fica garantida ampla defesa mediante notificação prévia, conforme postula lei 
pertinente: Art. 87, §2º.

Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTÃOZINHO- PB, 30de novembrode 2020.
JOSENILDO FRANCISCO

Sec. de Governo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVER-

SAS RUAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE NR 1052305-65, MIN DAS CIDADES. FUNDAMENTO LE-
GAL: Tomada de Preços nº 00003/2018. ADITAMENTO: Atualizar o valor inicial contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05501/2018 - Construtora 
Apodi Ltda - 2º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 484.222,56. ASSINATURA: 04.12.20
 

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

RECISÃO DE CONTRATUAL
OBJETO: Aquisição de laboratório de robótica e formação para os profissionais de educação da 

Rede Municipal de Ensino do Município de São João do Rio do Peixe–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00022/2020.  CT Nº 00177/2020 - 26.10.20 - META COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 530.920,00. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE DECIDE 
RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ACIMA CITADO. MOTIVAÇÃO: A EMPRESA NÃO 
CUMPRIU O CONTRATO FIRMADO, ESTRAPOLANDO O PRAZO DE ENTREGA E TAMBEM A 
CAPACIDADE TÉCNICA PARA O TREINAMENTO EXIGIDO PELO PLANO DE TRABALHO. SÃO 
JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, 07 DE DEZEMBRO 2020. 

JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° 006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e referente 

à TOMADA DE PREÇO n° 006/2020, que objetiva: Contratação de empresa de especializada, cujo 
critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de 
obra de realização de serviços deIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS 
NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital. 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A empresa: 
1º RGM CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ 23.429.439/0001-30 com o valor 
de R$ 239.746,96(duzentos e trinta e nove mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis 
centavos. Nos termos do art. 64 da lei 8.666/93, convocamos o vencedor para em até três dias úteis 
assinar o termo do contrato do referido processo sob pena de se convocar o segundo classificado. 
O processo esta a disposição dos interessados em todos os dias úteis, das 08h00min ás 12h00min 
na sala de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal de Serra Grande, na Rua Vicente Leite Araújo, 
s/n, Centro, Serra Grande-PB.

Serra Grande-PB, 07 de dezembro de 2020.
Jairo Halley de Moura Cruz

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2020

O Pregoeiro Oficial comunica a republicação do Pregão Presencial nº 00062/2020 do tipo menor 
preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS 
(ITENS REMANESCENTES), para o dia 21 de Dezembro de 2020 às 08:30 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - 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 748/06; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com 

Sumé - PB, 07 de Dezembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 21 de Dezembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO (PISO, ARGAMASSA E REGUNTE) PARA O CENTRO DE COMERCIALIZA-
ÇÃO E AETESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 07 de Dezembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 16:00 horas do dia 21 de Dezembro de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Locação de Motocicletas 
com motorista, para prestar serviços de motoboy a diversas Secretarias deste Município, durante 
o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Solânea - PB, 07 de Dezembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:00 horas do dia 21 de Dezembro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros 
para o Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Secretarias deste Município, durante 
o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00  às 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Solânea - PB, 07 de Dezembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 21 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 dos Serviços de Publicidade volante 
para divulgações do interesse do Município de Solânea/PB, durante o exercício de 2021. Recursos: 
previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Solânea - PB, 07 de Dezembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 087/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Objeto: 
QUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E MATERIAIS AFINS, DESTINADOS A PACIENTES 
COLOSTOMIZADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUSA-PB, conforme condições 
do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 18 de dezembro de 2020 às 08h30 (horário de 
Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o 
texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.
Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).
Obs: Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema.

Sousa, 07 de dezembrode 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 088/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-

cedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por item. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLÓGICOS, ESPECIFICADOS PARA ATENDER 
PACIENTES DE BAIXA RENDA, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO PROGRAMA MELHOR 
EM CASA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUSA-PB, conforme condições do Edital e seus 
anexos. Abertura das propostas: dia 18 de dezembro de 2020 às 10h30(horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 
2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).Obs: Os licitantes 
dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema.

Sousa, 07 de dezembrode 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletronico Nº 91/2020

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 de 
Dezembro de 2020, ás 15:00 horas, na sala de reuniões na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27-, Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial, objeto:Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI`s 
e testes rápidos para Corona Virus, destinados as necessidades da secretaria de Saúde de Sousa 
PB,conforme especificações constantes no Termo de Referência no Anexo I deste Edital, os quais 
são partes integrantes do mesmo, que encontra-se disponível na sala da CPL no horário de expe-
diente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da 
transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa PB, 07 de Dezembro de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 304/2020

Processo Administrativo nº 125/2020
Pregão Presencial nº 00024/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB
Contratada: DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI
CNPJ:01.085.073/0001-96
Fundamentação Legal: 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZA-
ÇÃO 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.

Valor R$: 4.028.500,00
Vigência: 12 (doze)meses, considerada da data de sua assinatura
Data da Assinatura: 04/12/2020

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

(republicação)
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VISANDO ATENDER AS NE-

CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
Torna público que foi acatado parcialmente impugnação do instrumento convocatório, interposto 

pela empresa MSJ Indústria de Confecções Ltda EPP, CNPJ 04.034.176/0001-15, cujo teor do 
parecer encontra-se à disposição aos interessados. Comunica também nova data para realização 
do certame em epígrafe: 23 de dezembro de 2020, às 11:00. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital:https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais;www.tce.pb. gov.br; www. licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 07 de dezembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
Santa Rita - PB, 07 de dezembro de 2020. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO 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 Eletrônico nº00033/2020, que ob-

jetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO 08491191461
CNPJ: 35.428.675/0001-10
Valor R$: 292.500,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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 aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 11/2020 (Obras de Implantação e 
Pavimentação Asfáltica da da Rodovia PB-148, Trec ho: São José dos Cordeiros/Livramento), que 
transcorreu o prazo sem nenhuma empresa impetrar recuso. Em vista disto, a Comissão ratifica 
sua decisão quanto ao julgamento que habilitou às empresas: : R. FURLANI ENGENHARIA LTDA, 
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES 
LTDA, CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA, POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e 
CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e inabilitadas as Empresas: 
TAPAJÓS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP por não cumprir o exigido no edital 
no item 10.4.subitem 10.4.1- b .“c” (não apresentou atestado técnico operacional para CONCRETO 
ESTRUTURAL PARA OBRAS DARTES ESPECIAIS ... 226,00m³) e 10.4.1.c ( não comprovou pos-
suir em seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para CONCRETO ESTRUTURAL 
PARA OBRAS DARTES ESPECIAIS); SIGA CONSTRUTORA EIRELI por não cumprir o exigido 
no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b. ( Nos seus atestados apresentados, não contabilizou em 
nome da empresa,  a quantidade mínima solicitada para  a) SUB-BASE E/OU BASE ESTABILIZADA 
RANULOMETRICAMENTE...... 40.000,00m³)., não apresentou atestado técnico operacional para: 
“b” TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES E/OU DUPLO........................65.000,00m² e “c” CON-
CRETO ESTRUTURAL PARA OBRAS DARTES ESPECIAIS ............... 226,00m³) e  10.4.1.c ( não 
comprovou possuir em seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para TRATAMENTO 
SUPERFICIAL SIMPLES E/OU DUPLO e CONCRETO ESTRUTURAL PARA OBRAS DARTES 
ESPECIAIS ); 10.4.1.f.f1 ( apresentou relação equipamentos faltando 04 do mínimo solicitado)  e   
item 10.5 subitem 10.5.1 ( não apresentou conforme modelo do ANEXO 15: Declaração de não ter 
relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006) e CONSTRUTORA 
TERRAYAMA LTDA por não cumprir o exigido no edital no item 10.3.subitem 10.3.1.”e” (não apre-
sentou: DMPL- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, e FC- FLUXO DE CAIXA)  e 
marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 10/12/2020  às 11: 00 horas.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, na 
TOMADA DE PREÇOS  Nº 24/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica da Travessia Urbana da cidade 
de Mogeiro).Devido a não manifestação no prazo estabelecido, da empresa AQ CONSTRUTORA 
EIRELI, 1ª ME/EPP classificada,  fica convocada a 2ª ME/EPP melhor classificada: - CLPT CONS-
TRUTORA EIRELI EPP – (R$ 1.388.405,80) até 10%  da 1ª  lugar - POTIGUAR CONSTRUTORA 
LTDA - R$ 1.329.920,92, e ,em virtude de ter manifestada e comprovada ser Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), conforme o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011 e Edital no  item 14.5 sub itens 14.5.1 
, 14.5.2 inciso 14.5.2.1  e 14.5.3, fica aberto o prazo  de 02(dois) dias úteis a partir da data desta 
publicação, para nova proposta de preço

         João Pessoa, 07 de dezmbro  de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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 29/2020  (Obras de Pavimentação 
Asfáltica da Travessia Urbana da cidade de Pedras de Fogo), que transcorreu o prazo sem recurso. 
Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as empresas: 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA,  CLPT CONSTRUTORA EIRELI e POTIGUAR 
CONSTRUTORA LTDA e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 
11/12/2020  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020
Registro CGE Nº 20-01448-1

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

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
da Travessia Urbana da cidade de Ingá) , que após análise detalhada na documentação da Proposta 
de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas 
Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas:1º lugar -  TAPAJÓS TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA - R$  1.386.392,95 (*)  e 2º lugar - CLPT CONSTRUTORA EIRELI – R$ 
1.414.407,02(**).

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 29.11 “b” e “c” do edital.
(**) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 29.11 “c” do edital. 
.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 121/2020

REGISTRO Nº 20-01685-7
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. PSICÓLOGA SIMONE P. DE SOUTO - ALTO 

DA CASCAVEL - PRINCESA ISABEL - 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: 05 de janeiro de 
2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 122/2020

REGISTRO Nº 20-01683-1
OBJETO: MANUTENÇÃO DA ESCOLA ECIT PROFª NICÉIA CLAUDINO PEREIRA, EM 

CAJAZEIRAS - 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: 05 de janeiro de 
2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 124/2020

REGISTRO Nº 20-01684-9
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO NO 

TERRENO REMANESCENTE NA ESCOLA ECI SENADOR HUMBERTO LUCENA, EM CACIMBA 
DE DENTRO - 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: 05 de janeiro de 
2021 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 10.515.224/0001-90, situada na Avenida Edson 
Ramalho, 975B , Manaíra – João Pessoa – PB,  torna público que requereu à SEMAN - Secretaria 
de Meio Ambiente,  a Renovação da Licença de Operação, para atividade de Comércio varejista 
de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas.

AGRESTE COMÉRCIO ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ: 27.013.873/0001-95, torna público que 
recebeu referente ao processo nº 1578/19, a Licença de Operação nº 050/2020, em 01/12/2020, 
da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Pre-
feitura Municipal de Campina Grande, para Serviços comércio atacadista e varejista de produtos 
alimentícios, na rua Alzira Figueiredo, 400, Sandra Cavalcante, Campina Grande/PB. Com validade 
de 730 dias.

COMARCA DE MAMANGUAPE. 2ª VARA MISTA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EX-
TRAJUDICIAL. PROCESSO Nº 0002867-12.2020.8.15.0231. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 
DIAS. A MM Juíza informa a todos quanto o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento 
que por este Juízo, no expediente dessa 2ª Vara Mista desta Comarca, processa-se aos termos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como parte exequente o Banco do Nordeste e 
como parte ré MARIA DAS NEVES FRANCISCO DE LIMA. E o presente para CITAR a executada 
Maria das Neves Francisco de Lima, inscrita no CPF 045.107.104-29, para, no prazo de 03 (três) 
dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R  9.137,83 (nove mil cento e trinta e sete reais e 
oitenta e três centavos), o qual deverá ser atualizado até o efetivo reembolso do crédito, bem como 
acrescido dos acessórios vencidos e vincendos, multa legal, custas e honorários advocatícios, sob 
pena de penhora de bens (art. 830, NCPC), devendo a executada apresentar sua defesa no prazo 
legal. Não embargada a presente ação, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 
autor. Fica desde já advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia. E para que 
mais tarde alguém não alegue ignorância, mandou a MM. Juíza Titular expedir o presente Edital. 
CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Mamanguape - PB, aos 28/11/2020. Eu, Renata 
Lima de Sant´Anna, o digitei. 

STIQFARMA-PB / SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FAR- MACÊUTICAS, DE MATERIAL PLÁSTICO E RESINAS SINTÉTICAS, DE SABÃO E VELAS 
E DE FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL DE JOÃO PESSOA E REGIÃO LESTE DA PARAÍBA. EDITAIS 
DE CONVOCAÇÃO: I-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente do Sindicato convoca os 
associados para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede do sindicato, sita à Rua 
da República, 870 – Centro – João Pessoa/PB, no dia 11 de dezembro de 2020, às 16h00min ou 
às 17h00min, em segunda convocação, para se deliberar sobre a seguinte, ORDEM DO DIA: a) 
Prestação de Contas do exercício de 2019; b) Orçamento Financeiro para o exercício de 2021; 
e c) Assuntos diversos; II–ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA. O Presidente do Sindicato 
convoca os associados, e demais trabalhadores das categorias profissionais representadas, para 
uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede do sindicato, sita à Rua da República, 
870 – Centro – João Pessoa/PB, no dia 11 de dezembro de 2020, às 16h30min ou às 17h30min, em 
segunda convocação, para se deliberar sobre a seguinte, ORDEM DO DIA: a) autorizar a celebração 
de Convenções e Acordos Coletivos, durante o exercício de 2021, com as entidades sindicais e 
empresas das correspondentes categorias econômicas; e b) discussão e aprovação da Pauta de 
Reivindicações. João Pessoa, 7 de dezembro de 2020. Gilvan Monteiro da Silva – PRESIDENTE

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS DO ESTADO DA 
PARAIBA – Eleições Sindicais – EDITAL – AVISO – Cumprindo dispositivos legais, contidos no 
Artigo 28 do Regulamento Eleitoral desta Entidade, comunico que foi eleita, a seguinte chapa, 
única concorrente ao pleito eleitoral realizado no dia 23 de novembro de 2020, para o período 
administrativo 2020/2023. Diretoria – Presidente: Cassiano Pascoal Pereira Neto , Vice-
-Presidente: José Camelo Silveira Junior, 1º Secretário: Daniel Krkoska, 2º Secretário: Manoel 
Gonçalves dos Santos Neto, 1º Tesoureiro: Clenildo Farias  Dantas, 2º Tesoureiro: José Gibaldo 
Coelho. Conselho Fiscal – Efetivos: Francisco de Assis Dantas, Romulo Hamad Pereira e Maurício 
Clóvis de Almeida. Suplentes:  Adail Ramos da Silva, Alexandre de Almeida Dantas e Camilla Santos 
Camilo.  Delegados Representantes junto ao Conselho da Federação das Indústrias do Estado da 
Paraíba – Efetivos: Cassiano Pascoal Pereira Neto e Romulo Hamad Pereira. Suplentes: Clenildo 
Farias Dantas e Haroldo Cristovão Freire de Oliveira. Campina Grande, 07 de dezembro de 2020.  
Manoel Gonçalves dos Santos Neto – Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 22/12/2020 às 
9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTI-INFECTANTES E 
ANTI-INFLAMATÓRIOS, destinado a diversos hospitais: CPJM, CHCF, CPAM, HPMGER, HEETSHL, 
HMDJMP, CSCA, HRETCG, CSG, HINL, HMSC, HRPSRC, HRS, HRWL, HDDJGS, HMSF, HRP, 
HRC, HRSRM, HRQ, HGJFB, HDOD, HRCR, HEM, HDLAS, HDFBC, HGT, HRDJC, MPF, HGM, 
SES, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  20-01547-0.
                                                                                                   João Pessoa, 07 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 192/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 22/12/2020 às 
9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS E CRIOULAS, destinado à Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01687-4
                                                                                                   João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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