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Avaliada em R$ 30 milhões, carga estava dentro de uma aeronave que pousou ontem à tarde no aeródromo de Catolé do Rocha; quatro pessoas foram presas. Página 6

Polícia apreende 752kg de cocaína no Sertão
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Expedito Pereira: 
Polícia acredita na 
tese de execução
Ex-prefeito de Bayeux foi assassinado com dois tiros ontem pela manhã, em João Pessoa; 
governador João Azevêdo determinou a imediata apuração do crime. Página 13

Foto: Secom-PB Em nove anos, número de 
médicos cresce 70% na PB
Estado tem a maior proporção de profissionais por habitante 
do NE, aponta Conselho Federal de Medicina. Página 7
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NA PARAÍBA
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CASOS É preciso evitar o fanatismo pragmático que leva um 
jornalismo especializado a criar obsessões em nome de um 

discutível ‘padrão de qualidade’  Página 12

Carlos Aranha

Colunas

Em dezembro tento ir construindo minha narrativa de 
‘despedida’ de 2020. Não sei ao certo se esse ano nos deixará. 

Um trauma não é fácil de ser contornado.  Página 14

Sandra Raquew Azevêdo

Investigação A Paraíba identificou o primeiro caso de reinfecção por covid-19 no 
Brasil, através de uma análise feita pelo Lacen-PB em parceria com a UFPB. Página 4

Menos clubes Federação define, na próxima segunda-feira, o Paraibano 2021, 
que pela primeira vez desde 2009 terá apenas oito times na competição. Página 16

Ano CXXVII Número 270 |  R$ 2,50 João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de dezembro de 2020 @jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

Paraíba

Última reportagem da série Os projetos 
para 2021 da FCJA, que hoje completa 40 anos. Página 9
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Cultura

Casamentos da Paraíba são 
os mais curtos do Nordeste

Bolsonaro demite o
ministro do Turismo

Pesquisa do IBGE revela que o tempo médio de duração dos 
matrimônios no estado é de apenas 14 anos. Página 12

Queda de Álvaro Antônio foi atribuída ao ministro-chefe 
da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Página 14

Geral
Estado paga restante do 13o 
salário nesta quinta-feira
Pagamento do abono natalino também começa hoje e 
calendário obedece terminação do NIS. Página 3

Fest Aruanda tem início com 
projeção de curta paraibano
Abertura contará com a exibição de ‘Aruanda’ e festival irá 
homenagear Linduarte Noronha e Wills Leal. Página 17

Brasil-Mundo

Reforço na frota Seap recebe cinco furgões e 
um ônibus para transporte de reeducandos. Página 4
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O ano não está sendo fácil para ninguém. Problemas de nature-
za política, econômica, sanitária e social afetaram, direta ou indi-
retamente, a vida das pessoas em todo o país. Os governantes não 
estão fora dessa curva, e operam seus programas administrativos 
com largas margens de imprevisibilidade, o que exige competência 
e seriedade no trato da máquina pública.

No entanto, mesmo diante de um quadro adverso, em virtude 
da pandemia do coronavírus, há fatos positivos que precisam ser 
levado em consideração. Um deles, no caso da Paraíba, é o paga-
mento em dia da folha de salários dos servidores públicos esta-
duais. O compromisso mantido pelo governador João Azevêdo deu 
um suporte importante para a economia local.

Imagine se a pandemia ocorresse simultaneamente a um pan-
demônio nas contas públicas estaduais. Se a Paraíba perdesse o 
equilíbrio na corda fiscal, e descambasse no poço dos atrasos, no 
que concerne ao pagamento de seus servidores e fornecedores. 
Seria um caos, em resumo, e nenhum paraibano ou paraibana 
merece passar por situação tão vexatória.

É digno de registro editorial, portanto, o anúncio do paga-
mento efetivo das folhas de dezembro dos servidores estaduais, 
que começa hoje, com a segunda parcela do 13º salário, prosse-
guindo com o Abono Natalino para 520 mil famílias beneficiárias 
do Bolsa Família e o 14° e 15° salários dos Prêmios Mestres da 
Educação e Escola de Valor - edição 2020.

Nos dias 23 e 24 deste mês, quando forem quitados os salá-
rios de dezembro dos servidores aposentados, pensionistas e 
reformados e também os da ativa, somando-se à folha normal 
de novembro, o governo estadual terá injetado, em menos de 
um mês, nada menos que R$ 1,3 bilhão na economia paraibana. 
Clima de tranquilidade nas casas de moradia e de comércio, 
sem dúvida.

Ponto para a gestão fiscal do Estado, que assegura aos ser-
vidores o que lhes é de direito, ou seja, os salários mensais, 
e, por tabela, dá amparo aos diversos setores econômicos, 
notadamente aqueles que estão retomando suas atividades, 
após o período mais agudo da crise sanitária. Que o ritmo se 
mantenha no próximo ano, no entanto, sem os desacertos da 
pandemia.

Folhas de dezembro
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“Ao rei tudo, menos a honra”

Artigo Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

No país, pairava um clima de interro-
gação e expectativa quanto ao resultado do 
julgamento no dia 12 de dezembro de 1968. 
O Brasil estava intranquilo quanto ao seu 
futuro político. Eram constantes as amea-
ças à democracia proclamadas por perso-
nalidades ligadas ao núcleo central do go-
verno. Os boatos objetivavam intimidar os 
parlamentares, sinalizando a possibilidade 
de adoção de medidas de força, inclusive 
com o fechamento do Congresso. A Câmara 
Federal contava com 67% da sua composi-
ção formada por arenistas, o que levava o 
governo a acreditar que obteria uma nova 
vitória no plenário, apesar do conhecimen-
to de que muitos deles se mantinham na 
disposição de não seguir a 
orientação partidária

O processo de Már-
cio Moreira Alves fez com 
que se revelasse, no Brasil, 
uma personalidade políti-
ca que orgulharia a todos 
nós nordestinos. O depu-
tado Djalma Marinho pro-
tagonizou uma das mais 
célebres páginas da nossa 
história, quando, não se 
curvando às pressões do governo, deu seu 
grito de independência discordando com 
veemência da desmoralização do parla-
mento intentada com a cassação do deputa-
do carioca, ferindo assim um dos princípios 
basilares da democracia: a prerrogativa 
constitucional de que o parlamentar é ab-
solutamente livre no seu direito de pala-
vra e de voto. Djalma Marinho costumava 
dizer: “Eu não sou um homem do governo, 
nem sou um homem de governo; eu sou um 
homem do Congresso”. 

E assim pautou sua atuação na Câmara 
Federal. Na condição de presidente da Co-
missão de Constituição e Justiça, fez valer 
ainda mais forte essa sua afirmação. Não 

transigiu em nenhum instante na defesa da 
autonomia do poder legislativo. 

No dia 11 de dezembro, após a pro-
clamação do resultado da CCJ oferecendo 
parecer favorável ao processo de cassa-
ção do deputado Márcio Moreira Alves, 
pronunciou um discurso que dignifica e 
engrandece a nossa história política. Inspi-
rado num teatrólogo madrileno do século 
17, Calderón de La Barca, Djalma Marinho 
renunciou a presidência daquela Comissão, 
comunicando ao Brasil seu protesto contra 
a forma ditatorial com que o governo pro-
curou forçar a representação legislativa 
a aceitar, por imposição, a punição de um 
companheiro parlamentar. Eis um trecho 

desse memorável discurso 
de Djalma Marinho: “Na 
minha vida pública, como 
representante de um pe-
queno estado, tenho man-
tido fidelidade à ordem 
democrática. Ao longo do 
tempo, mesmo na minha 
humildade, a ela ofereci a 
minha vassalagem, mas 
nunca o atendimento a 
exigências e concessões 

absurdas, como esta. Passada a tormenta 
e esclarecidos os homens, virá o tempo da 
reconstrução. Rejeitar este pedido é um 
ato de bravura moral igual àquele ofereci-
do por Pedro Calderón de La Barca: AO REI 
TUDO, MENOS A HONRA. 

Ao fim do seu pronunciamento, o de-
putado Martins Rodrigues não se conteve 
e gritou: “De pé para aplaudir um homem” 
e todos se puseram de pé e ovacionaram 
o orador. Essa citação passou a ser refe-
rência de todos os que também assumem 
posições contrárias aos governantes que 
querem exercer o poder sem respeitar as 
leis e atacando convenções universais da 
democracia.

Artigo Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.  | Colaborador

Novembro Azul
Terminou com o mês a campanha acima 

nominada, repetida, anualmente, e que preten-
de educar os homens eliminando o preconceito 
do exame de prevenção do câncer de próstata. 
Para um bacharel em Direito é difícil discutir 
temas relacionados à saúde pública, todavia, 
dada à sua importância, resolvi pesquisar um 
pouco e dar o meu contributo, mesmo já tendo o 
ano adentrado para seu último mês. A vida con-
tinua e a próstata, essa glândula de suma im-
portância para o homem, continuará a imolar 
os desprevenidos e, sobretudo, os preconceitu-
osos que se recusam a deixar passar até o aloja-
mento da próstata, o dedo protetor do médico.

Segundo as estatísticas, a cada biênio de-
verão ser diagnosticados cerca de sessenta mil 
casos de câncer de próstata. Um a cada nove ho-
mens será atingido, principalmente, após os ses-
senta e cinco anos. O cân-
cer de próstata só perde 
para o câncer de pulmão, 
como causa morte entre 
os homens. A morbidade, 
porém, não contempla 
todos os diagnosticados. 
A cada quarenta e um 
homens, apenas, um mor-
rerá. Daí a necessidade 
da prevenção e o mérito 
dessa campanha de divulgação das causas, sin-
tomas e meios de combater o mal. A próstata, 
para quem não sabe, é a glândula responsável 
pela produção do líquido seminal. Logo, dela 
provém a semente familiar. Sem a próstata, 
não há filhos. Mas a natureza é tão bondosa que 
prefere macular, principalmente, aqueles que já 
constituíram sua descendência.

A próstata, como no Hino Nacional, está 
“deitada eternamente em berço esplendido”, 
mas pode ser atingida pelo câncer, como tam-
bém, por males menores como a prostatite, tra-
tada com antibióticos, por tratar-se de infecção 
causada por vírus ou bactérias; há também a 
incidência de hiperplasia benigna da próstata, 
conhecida como próstata crescida ou infla-

mada. Para todos esses “incômodos”, há cura, 
inclusive para o câncer, desde que seja diagnos-
ticado e tratado a tempo. Entre as causas, se in-
clui, inclusive, a herança genética.

Tratamento a tempo, significa que o ho-
mem deve, periodicamente, submeter-se ao 
toque retal, que avalia o tamanho e a dureza 
da glândula. Em escala menor, mas de especial 
valor preventivo, seguem o PSA, um exame de 
sangue que contabiliza a quantidade de proteí-
na especifica na próstata; a biopsia, que consis-
te na retirada de um pequeno pedaço da glân-
dula para exame em laboratório e, finalmente, 
o exame de urina, utilizado para detectar a pre-
sença de bactérias e diagnosticar a prostatite.

Está comprovado que uma dieta rica em 
frutas, verduras, legumes, grãos , cereais inte-
grais e com menos gordura de origem animal, 

ajuda a diminuir o risco 
de câncer. Hábitos sau-
dáveis como atividade 
física diária, beber pouco 
e não fumar, também são 
recomendados. Mas se o 
medo da doença diminui 
o preconceito, o folclore 
sobre o exame que os 
machões procuram evi-
tar, tem aumentado. Mas 

nem todas as histórias que já ouvi, envolvem 
o preconceito. Muito pelo contrário. O atual 
conselheiro do TCE, Arnóbio Viana, quando 
prefeito de Solânea, atendeu a um morador da 
zona rural de seu munícipio, com um pedido de 
passagem para ir a capital “se tratar de prosta” 
no Hospital Universitário. O pedido vinha se 
repetindo há vários meses, o que despertou a 
atenção do prefeito. Admoestou o enfermo: - 
Esse seu tratamento está demorando muito... 
O humilde trabalhador, porém, esclareceu o 
assunto:

- Doutor, da “prosta” eu já tou bom! Mas 
o professor da faculdade gostou tanto de mim, 
que pede para eu comparecer de 15 em 15 dias 
para participar das suas aulas práticas...

 A vida continua e a próstata, 
essa glândula de suma importância 
para o homem, continuará a imolar 
os desprevenidos e, sobretudo, os 

preconceituosos.   

 O processo de Márcio 
Moreira Alves fez com que 
se revelasse, no Brasil, uma 
personalidade política que 

orgulharia a todos nós 
nordestinos.   
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Os servidores estaduais 
recebem, hoje, a segunda e últi-
ma parcela do 13° salário, con-
forme calendário anunciado 
pelo governador João Azevêdo, 
no qual consta ainda o Abono 
Natalino para 520 mil famílias 
beneficiárias do Bolsa Família 
e o 14° e 15° salários dos Prê-
mios Mestres da Educação e 
Escola de Valor - edição 2020. 

O calendário de pagamen-
tos de fim de ano foi anunciado 
pelo governador João Azevêdo 
no dia 26 de novembro. Em um 
período de 26 dias, incluindo 
as folhas de novembro e de de-
zembro, serão injetados R$ 1,3 
bilhão na economia paraiba-
na, fortalecendo os setores de 
serviços e comércio durante as 
festividades natalinas. 

De acordo com o calendá-
rio, o pagamento da folha refe-
rente ao mês de dezembro será 
realizado nos dias 23 e 24. Já 
o Abono Natalino das famílias 

beneficiárias do Bolsa Família 
começa a ser pago hoje, prosse-
guindo até o dia 23 deste mês. 

“Apesar da crise econô-
mica gerada pela covid-19, a 
eficiência da gestão fiscal do Es-
tado permitiu que fizéssemos 
esse anúncio que irá gerar um 
forte impacto na economia da 
Paraíba pelos próximos 26 dias, 
incrementando diversos seto-
res do nosso estado que estão 
retomando as suas atividades. 
Apesar de todas as dificuldades, 
conseguimos manter o paga-
mento do funcionalismo dentro 
do mês trabalhado e também 
antecipamos a primeira parce-
la do décimo-terceiro salário, 
o que representa o nosso com-
promisso com os servidores e 
com o povo da Paraíba que terá, 
com os cuidados necessários 
que a pandemia ainda impõe, 
um Natal mais tranquilo”, afir-
mou o governador João Azevê-
do na ocasião do anúncio.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de dezembro de 2020

Serão depositados nos próximos dias o Abono Natalino para famílias de baixa renda, além do 14o e do 15o salários da educação

Estado paga a segunda parcela 
do 13o salário e outros benefícios

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Clóvis Roberto

Enquanto o governo não sinaliza 
quanto à liberação emergencial 
de vacinas contra a covid-19, a 
Câmara dos Deputados prepa-
ra-se para aprovar a Medida 
Provisória 1003/2020, que au-
toriza o Executivo a aderir ao 
“instrumento de Acesso Global 
de Vacinas Covid-19”, também 
chamado de Covax Facility. Ro-
drigo Maia (DEM) pretende votar 
a matéria na próxima semana.  

Para agilizar o Processo 

Do secretário executivo de 
Saúde da Paraíba, Daniel 
Beltrammi, referindo-se à 
falta de informações pre-
cisas do Governo Federal 
quanto ao planejamento 
da vacinação: “O plano 
não foi divulgado com cla-
reza. Mas o ministro Pa-
zuello prometeu a todos 
os governadores que faria 
isso nos próximos dias”.  

Houve repercussão da fala do gover-
nador João Azevêdo. Numa emissora 
de rádio, ele condicionou à possibili-
dade de endurecer as regras de com-
bate à covid-19 ao comportamento 
da população. “Não temos a inten-
ção de endurecer qualquer medida 
ou fechar segmentos. Quem define 
isso é o comportamento da socieda-
de, não é o governante”.   

“Não temos a iNteNção” 

Por Necessidade, goverNo Poderá eNdurecer  

medidas Para coNter covid: “Não irei titubear”   

“Nos Próximos dias” 

“Estamos com números fortes de contágio. Se for necessário tomar medidas no sentido de 
restrição de deslocamento, o governo terá que fazer e não irei titubear diante dessa 

necessidade, para salvar vidas”. A declaração do governador João Azevêdo (foto), em 
vídeo postado no Instagram, dá a dimensão da gravidade do cenário da pandemia de 
covid-19 na Paraíba, sobretudo no Sertão, onde a ocupação de leitos adultos atingiu 

90%. Nenhum governante quer vir a público para admitir a possibilidade de ter que 
tomar medidas mais duras para evitar que a propagação da doença chegue a níveis 
insuportáveis. Mas o governador o fez para mostrar à população que a covid-19, de-

vido a uma série de motivos, entre os quais o relaxamento das pessoas no que tange a 
manter as medidas de proteção e o distanciamento social, continua adoecendo e ma-
tando muita gente. Quando as pessoas vão se conscientizar de que só existe um cami-
nho para evitar o pior até que chegue a vacina? A propósito, logo no início de sua fala, 

o governador faz menção a esse caminho inevitável: “Não existe outra forma de 
combatermos essa doença a não ser por meio do distanciamento social, do 

uso de máscaras e da higiene das mãos muito bem feita”.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Líder do governo na ALPB, o deputado Ricar-
do Barbosa (PSB) confirma: será candidato a 
deputado federal pelo Cidadania em 2022 – 
inclusive, já comunicou ao governador João 
Azevêdo a sua decisão de tentar voos maiores 
na política. Ainda filiado ao PSB, vai esperar a 
abertura de janela partidária para migrar para 
o partido do governador.

barbosa: serei caNdidato a 
dePutado federal em 2022 

mais de r$ 489 bilhões 

“eNaltece a Paraíba” 

Trecho do relatório da Medida Provisória 1003, 
do deputado Geninho Zuliani (DEM): “Segun-
do estimativas da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, foram gastos R$ 489,9 bilhões com o com-
bate à covid-19. Diante do aumento nas taxas 
de incidência e de transmissão, a vacinação em 
massa deve ser encarada como uma providên-
cia com custo relativamente menor”. 

Citada numa lista que teria sido elaborada pelo 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), com 
nomes de senadores que poderiam ter seu apoio 
para a disputa da presidência da casa, Daniella 
Ribeiro (PP) se disse honrada com o deferimento. 
“Isso enaltece a mim e, acima de tudo, enaltece o 
estado da Paraíba”, afirmou.   
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520 mil famílias vão ser atendidas
O Governo do Estado, por meio 

da Secretaria do Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh), inicia hoje o pagamento 
do Abono Natalino, que complementa 
a renda das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família. Este ano serão 
contempladas 520 mil famílias nos 223 
municípios paraibanos, totalizando 
mais de R$ 33 milhões de investimen-
tos. O calendário segue até o dia 23 
deste mês.

O secretário do Desenvolvimento 
Humano, Tibério Limeira, ressaltou 
que, mesmo nesse momento difícil da 
pandemia, o governador João Azevê-
do não mediu esforços para manter o 
pagamento desse benefício. “É grati-
ficante poder participar de uma ação 
que vai complementar a renda familiar 
dessas pessoas que mais necessitam. 
Esse é o segundo ano de compromisso 
assumido pelo Governo, que desde o 
ano passado ampliou o valor do abono 

para R$ 64, garantindo, assim, que as 
famílias em situação de vulnerabilida-
de social possam no final do ano contar 
com mais um complemento”, ressaltou

Pagamento 
O pagamento do Abono Natalino 

é feito nas agências bancárias da Cai-
xa Econômica Federal, casas lotéricas 
e correspondentes Caixa Aqui. Os 
beneficiários deverão comparecer a 
qualquer um desses canais de paga-
mento munidos de documento de iden-
tificação com foto e o Cartão do Bolsa 
Família, obedecendo à terminação do 
Número de Identificação Social (NIS), 
conforme calendário divulgado pela 
Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano. 

 O maior número de beneficiados 
se encontra em João Pessoa, com uma 
estimativa de 61 mil famílias, seguido 
por Campina Grande, com 25 mil.

Vacina CoronaVac

Cícero Lucena se reúne com 
direção do Instituto Butantan

O prefeito eleito de João 
Pessoa, Cícero Lucena (Pro-
gressistas), foi recebido na 
terça-feira pela direção do 
Instituto Butantan, em São 
Paulo, onde tratou com pre-
sidente do Conselho Cura-
dor da Fundação Butantan 
e diretor do instituto, Dimas 
Tadeu Covas, dos primeiros 
passos para a consolidação 
de um acordo entre o Gover-
no da Paraíba, que já mani-
festou interesse na aquisi-
ção da vacina que imuniza 
contra o novo coronavírus 
através do governador, João 
Azevêdo (Cidadania), e o 
instituto de pesquisas bioló-
gicas.

“O primeiro diálogo foi 
muito promissor e passarei 
as informações para o gover-
nador, João Azevêdo, para 
que possamos formalizar 
um acordo entre o Executivo 
Estadual e o Instituto Butan-
tan”, disse Cícero, animado 

com os avanços.
Produzida pela farma-

cêutica Sinovac em parceria 
com o Instituto Butantan, 
a vacina CoronaVac está na 
fase final de testes e aguar-
da registro e autorização da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

Na semana passada, o 
governo de São Paulo rece-
beu 600 litros da matéria
-prima da vacina. O insumo 
é o “ingrediente” principal 
para a finalização da vacina 
no país. Caberá ao Butantan 
concluir a etapa final de fa-
bricação. A parceria entre o 
Governo da Paraíba e o Ins-
tituto Butantan é um reforço 
ao plano nacional de vacina-
ção que deve ser anunciado 
em breve pelo Ministério da 
Saúde.

Educação em pauta
Já ontem à tarde, Cíce-

ro Lucena (Progressistas), 

participou de reunião com 
o presidente do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), Mar-
celo Ponte, acompanhado 
pelo secretário Executivo da 
Secretaria de representa-
ção Institucional da Paraíba, 
Adauto Fernandes.

Na ocasião, Cícero de-
bateu com técnicos do FNDE 
a implantação de projetos 
inovadores nas escolas da 
capital paraibana, bem como 
captação de recursos para 
a aquisição de equipamen-
tos que possam melhorar a 
aprendizagem do alunado e 
introduzir a tecnologia nas 
salas de aula.

“Foi uma reunião pro-
dutiva, onde traçamos im-
portantes horizontes para 
parcerias e investimentos 
que vão garantir um ensi-
no de qualidade nas escolas 
da Rede Municipal, em João 
Pessoa”, avaliou Cícero.

Prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, discutiu aquisição da vacina com direção do Instituto Butantan

Foto: Divulgação

CaLEnDáRIo DE  
PagamEntos

n 10/12 - pagamento 
da segunda parcela do 
13° salário;
 
n 10/12 a 23/12 - pa-
gamento do Abono 
Natalino a beneficiá-
rios do Bolsa Família;
 
n 23/12 - pagamento 
dos salários de de-
zembro dos servidores 
aposentados, pensio-
nistas e reformados e 
do 14° e 15° salários 
dos Prêmios Mestres da 
Educação e Escola de 
Valor - edição 2020; 
 
n 24/12 - pagamento 
dos servidores da ativa 
da Administração Dire-
ta e Indireta.       



Paciente é uma mulher de 37 anos, profissional de saúde, que reside no Rio Grande do Norte, mas trabalha na Paraíba

Lacen identifica 1o caso do país 
de reinfecção pelo coronavírus
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O juiz da 16ª Zona Eleito-
ral, Alexandre José Gonçalves 
Trinetto, definiu a data para 
cerimônia de diplomação dos 
eleitos no último pleito, em 
Campina Grande. A solenida-
de será realizada no próximo 
dia 17, às 16h, de forma re-
mota, seguindo a orientação 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-PB), em virtude da pan-
demia da covid-19.

Neste dia serão diploma-
dos o prefeito eleito Bruno 
Cunha Lima (PSD), o vice-pre-
feito Lucas Ribeiro (Progres-

sistas) e 23 vereadores eleitos 
e suplentes de cada partido. O 
modelo é uma exceção nestas 
eleições em virtude do cená-
rio de pandemia registrado 
em 2020. 

Esta semana, em sessão 
administrativa, o Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) decidiu que as ce-
rimônias de diplomação dos 
eleitos nas Eleições Munici-
pais 2020 ocorreriam exclu-
sivamente de forma remota. 
Em resolução aprovada pela 
Corte, foram estabelecidas as 
formas de realização da ce-
rimônia, que podem ser em 
solenidade por videoconfe-

rência ou com expedição de 
diploma pela internet.

A solenidade de diplo-
mação por videoconferência 
será precedida de agenda-
mento perante a Assessoria 
do Pleno (ASPLEN), podendo 
a solenidade ocorrer entre os 
dias 16 a 18 de dezembro, re-
servando-se duas horas para 
cada solenidade. Os diplomas 
serão disponibilizados no for-
mato PDF (PortableDocumen-
tFormat) no site do TRE-PB, 
através de página específica 
para emissão e validação de 
diplomas, a partir da data da 
diplomação estabelecida pela 
autoridade competente.

Os paraibanos já podem 
solicitar os serviços relacio-
nados ao cadastro eleitoral 
do cidadão. Uma resolução do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB) estabele-
ceu o atendimento remoto ao 
eleitor pelos Cartórios Eleito-
rais e Centrais de Atendimen-
to ao eleitor da Paraíba, em 
cumprimento ao calendário 
das Eleições 2020.

O documento foi assina-
do no último dia 7, pelos de-
sembargadores Joás de Brito 
Pereira Filho e Leandro dos 

Santos, respectivamente, pre-
sidente e vice-presidente do 
TRE-PB. Estão disponíveis 
serviços como alistamento, 
transferência e revisão elei-
toral, de forma remota, por 
meio do formulário eletrôni-
co de pré-atendimento deno-
minado Título-Net, obedecida 
ordem cronológica de recebi-
mento dos pedidos.

A Justiça Eleitoral infor-
ma que, para a comodidade e 
segurança dos eleitores, todas 
as operações serão realizadas 
via internet, em cumprimento 
às determinações das autori-
dades médicas e científicas, 
com o objetivo de prevenir o 

contágio pela covid-19.
“O eleitor ou alistando 

apresentará suas informa-
ções cadastrais e documentos 
por meio do formulário de 
pré-atendimento Título-Net. 
Caberá ao eleitor o acompa-
nhamento de sua solicitação 
por intermédio do número 
do protocolo gerado por oca-
sião de seu requerimento”, 
explica o TRE-PB. A coleta 
de dados biométricos, para o 
eleitor ou alistando que ainda 
não tenha feito esse proce-
dimento na Justiça Eleitoral, 
ocorrerá posteriormente, em 
convocação a ser realizada 
pelo TRE-PB.

Diplomação dos eleitos em CG 
será dia 17 de forma remota 

Paraibano já pode solicitar 
serviço ao cadastro eleitoral

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Administração Penitenciária

Governador entrega cinco 
furgões e um ônibus à Seap

O governador João 
Azevêdo entregou, ontem, 
no Centro Administrativo 
Estadual, em João Pessoa, 
cinco furgões e um ônibus 
para transporte de reedu-
candos na Paraíba. O re-
forço da frota da Secretaria 
de Estado da Administra-
ção Penitenciária (Seap) 
é resultado de doação do 
Departamento Penitenciá-
rio Nacional (Depen) e re-
presenta um investimento 
superior a R$ 1,3 milhão. 
Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo estadual também 
recebeu um relógio con-
feccionado pelo projeto 
Marcenaria de Móveis Rús-
ticos, do sistema prisional 
de São João do Cariri. 

Na oportunidade, o 
gestor destacou os inves-
timentos viabilizados pelo 
Governo da Paraíba para 
garantir melhores condi-
ções de trabalho para os 

órgãos que integram as 
Forças de Segurança. Ele 
também ressaltou as ações 
da gestão para fortalecer 
as políticas de inclusão so-
cial em vários segmentos. 
“O trabalho desenvolvido 
pela Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária 
tem recebido o reconheci-
mento nacional, o que tem 
resultado em frutos posi-
tivos para o Estado. Além 
disso, temos investido em 
tecnologia e no fomento de 
políticas públicas que con-
templam desde a etapa da 
audiência de custódia até 
a reinserção na sociedade, 
oferecendo a chance da re-
integração”, comentou.

O secretário de Esta-
do da Administração Peni-
tenciária, Sérgio Fonseca, 
afirmou que os veículos 
atenderão as regiões do 
Litoral, Agreste e Sertão. 
“Essa é uma ação funda-

mental dentro do proces-
so de ressocialização. Os 
veículos são extremamen-
te confortáveis tanto para 
os policiais penais, quanto 
para os próprios reeducan-
dos. O ônibus vai ficar em 
João Pessoa, onde temos a 
nossa força tática peniten-
ciária que realiza a maior 
parte das escoltas esta-
duais e interestaduais, e os 
furgões ficarão na capital, 
em Campina Grande e no 
Sertão”, explicou. 

Os veículos atendem 
às resoluções do Conselho 
Nacional de Política Cri-
minal e Segurança Pública 
(CNPCP) e Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran). 
O ônibus possui capacida-
de para 28 internos, dois 
compartimentos de cela e 
são equipados com siste-
ma de Circuito Fechado de 
Televisão (CFTV), sistema 
de sinalização acústica e 

visual, além de adapta-
ções no compartimento de 
escolta, permitindo me-
lhor posicionamento dos 
policiais penais e melhor 
acompanhamento dos des-
locamentos.

 A nova frota, segun-
do o Depen, ainda propicia 
melhores condições para o 
translado no sistema peni-
tenciário e contribui para a 
preservação da integridade 
física e mental de todos os 
envolvidos, em observância 
aos preceitos da Declara-
ção Universal dos Direitos 
Humanos e ao princípio da 
dignidade humana.

 Os secretários de Es-
tado Jean Francisco Nunes 
(Segurança e da Defesa So-
cial); Jacqueline Gusmão 
(Administração); e João 
Paulo Barros (executivo da 
Administração Penitenciá-
ria) também acompanha-
ram a entrega dos veículos.

A Paraíba identificou o 
primeiro caso de reinfecção 
por covid-19 no Brasil. A pa-
ciente é uma mulher, 37 anos, 
profissional de saúde, resi-
dente do Rio Grande do Norte 
e que trabalha na Paraíba. As 
amostras foram coletadas e 
analisadas pelo Laboratório 
de Vigilância Molecular Apli-
cada (LAVIMAP) da Escola 
Técnica de Saúde da UFPB 
em trabalho conjunto com o 
Lacen-PB.  

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) divulgou Nota 
Técnica em outubro, seguin-
do diretrizes do Ministério 
da Saúde que orienta os pro-
fissionais de saúde sobre os 
critérios de definição de caso 
suspeito de reinfecção pelo 
SARS CoV-2. Desde então, for-
taleceu seus processos de vi-
gilância para identificação de 
casos que possam se adequar 
aos critérios. Até o momento, 
a Paraíba possui um total de 
16 casos em investigação.

O secretário de Saúde da 
Paraíba, Geraldo Medeiros, 
explica que o caso confirma-

do não está incluso entre os 
casos da Paraíba, uma vez 
que a paciente reside no Rio 
Grande do Norte. Ele chama 
a atenção para a qualidade 
dos processos de trabalho 
da Vigilância Epidemiológica 
e do Lacen–PB. “A Gerência 
Executiva de Vigilância em 
Saúde da Paraíba e o Lacen 
vêm fazendo um trabalho de 
investigação intenso desses 
casos suspeitos em parceria 
com o LAVIMAP da UFPB. E 
isso está sendo possível de-
vido novo parque tecnológico 
do Laboratório e às novas ins-
talações, além da qualificação 
dos técnicos do Lacen.” 

Das amostras recebidas, 
oito já foram investigadas e 
enviadas para referência que 
é a Fundação Oswaldo Cruz- 
no Rio de Janeiro. A Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) 
divulgou Nota Técnica em ou-
tubro, com diretrizes de con-
duta e fluxo frente aos casos 
suspeitos de reinfecção pelo 
novo coronavírus, seguindo 
orientações do Ministério da 
Saúde. 

O reforço da frota da Seap é resultado de doação 
do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e 
representa um investimento superior a R$ 1,3 milhão

Protocolos necessários
O diretor do Lacen-PB, Bergson Vasconcelos, 

disse que para a abertura de protocolo de casos 
de reinfecção é necessário que eles atendam aos 
seguintes critérios: o mesmo paciente ter dois 
resultados de RT-PCR detectáveis para SARS CoV-
2, com intervalo maior ou igual a 90 dias; ou 
dois resultados de RT-PCR detectáveis para SARS 
CoV-2, com intervalo menor que 90 dias, desde 
que, tenha um terceiro resultado de RT-PCR não 
detectado para SARS CoV-2 entre o intervalo dos 
dois exames positivos.

O caso confirmado nesta quarta-feira (9) é 
de uma paciente do sexo feminino, profissional 
da saúde e sem comorbidades preexistentes. As 
amostras tinham intervalo de coleta de 116 dias. 
A primeira coleta foi em junho e a segunda em 
outubro. Em ambas as vezes, a paciente teve sin-
tomas leves da doença. A análise feita confirmou 
a reinfecção após sequenciamento do genoma 
completo viral com linhagens distintas.

O secretário Geraldo Medeiros afirma ainda 
que este evento é resultado de uma investigação 
epidemiológica que irá dar suporte a estudos e to-
madas de decisões de interesse de saúde pública.

“Não há a necessidade de pânico. Apelamos 
para a população que continuem com todos os 
cuidados de proteção e higiene pessoal, man-
tendo o distanciamento social, usando máscara 
e lavando as mãos com água e sabão”, afirmou 
o governador João Azevêdo.
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Órgãos insistem na prevenção com o uso da máscara, isolamento e distanciamento social para combater aumento

Covid-19: quase 2 mil novos 
casos em quatro dias na PB

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou ontem 
novos 737 casos de contami-
nação pelo novo coronavírus e 
11 falecimentos em decorrên-
cia do agravamento da doença. 
Com os novos números, a Pa-
raíba chegou a 151.312 casos 
de covid-19, sendo 119.961 
considerados recuperados e 
3.391 óbitos. Em um momen-
to de aumento do número de 
contaminações, o estado teve 
nesta semana, de domingo a 
quarta-feira, 1.927 novos ca-
sos. A tendência, de acordo 
com o secretário de Saúde 
Geraldo Medeiros, é de cresci-
mento nos próximos dias, caso 
o comportamento da popula-
ção mantenha negligenciando 
as medidas e recomendações. 

“A preocupação manifes-
tada pela Secretaria de Saúde 
há um mês vem se consu-
mando. Aumento de novos 
casos e mortes, o índice de 
transmissibilidade mostra 
um crescimento acentua-
do com alguns municípios 
com esse índice altíssimo. 
Então esse cenário atual é 
um reflexo do relaxamento 
da população em seguir as 
recomendações, ao uso de 
máscaras em ambientes fe-
chados. Se continuar assim, 
a tendência é de crescimento. 
É preciso alertar a popula-
ção sobre esse crescimento. 
Todos esses fatores contri-
buíram para que tivéssemos 
um aumento no número de 

ocupação de leitos”, declarou 
Geraldo Medeiros.

Ainda segundo o secre-
tário, uma nova avaliação de 
bandeiras do projeto de flexi-
bilização do novo normal de-
verá ser publicado indicando 
um cenário de modificações 
importantes na distribuição 
de bandeiras com o cresci-
mento de casos e transmissi-
bilidade nas cidades. A ado-
ção de medidas restritivas 
dependerá diretamente do 
comportamento da população 
nos próximos dias.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado 
é de 55% e 40% nas enfer-
marias. Fazendo um recorte 
apenas dos leitos de UTI para 
adultos na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, a taxa de 
ocupação chega a 63% e 44% 
nas enfermarias. Em Campina 
Grande estão ocupados 51% 
dos leitos de UTI adulto e 22% 
nas enfermarias. A situação 
mais preocupante é no Sertão 
que registra 83% dos leitos 
de UTI e 64% de enfermarias 
para adultos. 

Dez cidades concentram 
58,48% dos novos casos diá-
rio, são elas: João Pessoa com 
200 novos casos; Brejo do 
Cruz com 48 casos; Guarabira 
registrou 36 casos; Ibiara teve 
24 novos casos; Água Branca 
tem 22 novos contaminados; 
Cajazeiras 21 novos casos; Ita-
baiana teve 20 casos novos; 
Solânea aparece em segui-
da com 19 casos; e Campina 
Grande 18 casos.

Prevenção

Hospital Clementino Fraga ampliará leitos

O Complexo Hospitalar 
de Doenças Infectoconta-
giosas Dr. Clementino Fraga 
(CHCF), localizado em João 
Pessoa, encontra-se com 
90% da capacidade total 
ocupada e se prepara para 
instalação de mais cinco lei-
tos até a próxima semana. 
As novas Unidades de Tera-
pia Intensiva chegam para 
atender o aumento de novos 
casos do novo coronavírus 
em todo o estado.

O diretor  Fernando 
Chagas, pontuou que a uni-
dade está praticamente lo-
tada, que isso não reflete a 
situação da Paraíba, porém 
retrata o aumento de infec-
ção entre as pessoas. “Esta-
mos observando o aumento 
significativo de novos casos 
da covid-19, nessas últimas 
semanas. Isso tem se refle-
tido na ocupação de vagas 
na enfermaria e dos leitos 
de UTI, o que nos preocupa 
bastante. Então, resolvemos 
ampliar nossos leitos para 
paciente mais graves”, falou.

Reconhecendo o au-
mento na ocupação de leitos 
tanto na rede pública como 
privada, o especialista disse 
que há preocupação, mas 
que a Paraíba encontra-se 

numa situação que ainda 
não é considerada grave. “O 
estado possui uma quantida-
de de leitos muito maior que, 
por enquanto, ainda pode 
ser caracterizado como uma 
situação tranquila. O que 
estamos querendo aqui no 
Clementino é nos prevenir 
para podermos atender os 
novos pacientes”, afirmou.

O infectologista acre-
dita que esse aumento é re-
sultado da diminuição dos 
protocolos de higienização 
entre as pessoas, que estão 
deixando de cumprir ações 
básicas para se evitar a pro-
pagação da covid-19. 

“No Clementino, por 
exemplo, estamos com 90% 
dos leitos de enfermaria ocu-
pados e 90% dos leitos de 
UTI sendo usados. Claro que 
estamos falando de um hospi-
tal referência em doenças in-
fecto-contagiosas, os outros 
hospitais do estado não estão 
com o mesmo percentual de 
ocupação do Clementino. 
Mas está cada dia mais sendo 
ocupado por pacientes com 
covid-19 e de uma forma 
assustadora. , alertou.

Aumentar os cuidados
“Percebemos que uma 

forma de transmissão em 
grande potencial é o toque. 
As pessoas esquecem que o 

toque é uma ação de grande 
transmissão. Então a higie-
nização das mãos e evitar o 
toque nas pessoas são funda-
mentais para não propagar 
o vírus. Até mesmo dentro 
de casa, as pessoas estão 
recebendo outras pessoas e 
acabam tocando nas mesmas 
superfícies”, disse.

Ele acrescentou que 
essa união da máscara com 
o toque tem um impacto 
muito grande na transmis-
são, os dois se somam. “Não 
adianta usar máscara e não 
ter cuidado com o toque e 
com as aglomerações, que 
faz as pessoas se tocarem. 
Esses três cuidados são pri-
mordiais para evitar o con-
tágio com o vírus”, ressalta 
Fernando Chagas. 

O médico enfatiza ain-
da para os cuidados nessa 
época do ano em que as con-
fraternizações já costuma-
vam ser feitas. “Peço que 
se confraternizem com as 
pessoas da sua família que já 
convivem entre si, as demais 
pessoas se confraternizem 
virtualmente, evitando um 
grupo grande de pessoas. 
Coloca todo mundo online. 
Ano que vem, se todo mun-
do estiver vacinado, a gente 
volta a se abraçar, mas esse 
ano não”, disse.

Chagas complementa, 

ainda, que o aumento de nú-
mero de casos pode, inclusive, 
prejudicar o procedimento da 
vacinação. Com mais pessoas 
infectadas a demanda por va-
cina será maior. 

“Haverá uma preocupa-
ção com planejamento dessas 
vacinas, de como disponibili-
zar essas doses para centenas 
de milhares de pessoas... E 
como se vai fazer isso com os 
números altos e em pico de 
casos? Para que seja feita uma 
vacinação de forma organiza-
da, a gente tem que manter o 
número de casos baixos de tal 
forma que a gente não corra 
risco de precisar, por exemplo, 
ser mais firmes nas orienta-
ções”, orientou. Fernando Chagas: aumento de casos é preocupante na Paraíba

Foto: Roberto Guedes

No estado, 26 cidades têm mais de mil casos
Os municípios com concentra-

ção de casos acima de mil são: João 
Pessoa (38.280), Campina Grande 
(14.616), Patos (5.852), Guarabira 
(5.000), Santa Rita (3.854), Cabedelo 
(3.774), São Bento (3.637), Cajazeiras 
(3.132), Sousa (3.128), Mamanguape 
(2.850), Bayeux (2.566), Ingá (2.566), 
Alagoa Grande (1.702), Queimadas 
(1.565), Rio Tinto (1.431), Pedras de 
Fogo (1.416), Itabaiana (1.362), Sapé 
(1.348), Monteiro (1.282), Mari (1.240), 
Belém (1.157), Itaporanga (1.148), 
Alagoinha (1.096), Caaporã (1.032), 

Itapororoca (1.029) e Pombal (1.006).
As mortes confirmadas no boletim 

de ontem ocorreram entre 4 e 9 de 
dezembro, sendo cinco ocorridas entre 
a terça-feira e a quarta-feira. A faixa 
etária entre os pacientes foi de 48 a 
89 anos de idade. Dois pacientes não 
possuíam comorbidades e os demais 
apresentaram hipertensão, diabetes e 
cardiopatia como fatores de risco mais 
frequentes. As cidades que registram 
óbitos. Cajazeiras (2), Mãe d’Água, 
Lagoa Seca, Remígio, Cuitegi, Olive-
dos, Duas Estradas e São Miguel de 

Taipu, Araruna e São José de Princesa. 
Outros 39 falecimentos estão sendo 
investigados pela SES.

Continuar Cuidando
Um total de 7.165 paraibanos 

foram entrevistados e testados pela 
pesquisa “Continuar Cuidando - Ob-
servatório da covid-19”, realizada 
pelo Governo da Paraíba, através da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). 
A pesquisa que mapeia os impactos 
da pandemia na vida das pessoas do 
estado esteve em 113 cidades.

Relaxamento das normas sanitárias é apontado como principal causa dos aumentos já significativos do novo coronavírus nas cidades paraibanas

Foto: Marcus Antonius

Iracema Almeida
iracemalubarino@gmail.com
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Ação dos policiais paraibanos aconteceu no aeródromo da cidade; piloto, copiloto e mais duas pessoas foram presas

Policiais militares do 
12ºBPM apreenderam 752 
quilos de cocaína no aeródro-
mo de Catolé do Rocha. A dro-
ga, avaliada em R$ 30 milhões, 
estava em uma aeronave que 
havia saído do estado da Bah-

ia e estava armazenada em 
caixas de papelão. Quatro ho-
mens, um de 57 anos do Rio 
de Janeiro; dois de São Paulo, 
de 42 e 32 anos e outro de 30 
anos. Os suspeitos de tráfico 
revelaram que a droga foi tra-
zida da Bahia, mas não quise-
ram adiantar detalhes sobre 
o destino do entorpecente. A 

apreensão da droga aconte-
ceu no início da tarde dessa 
quarta-feira (9) no momento 
que o avião aterrissou. 

Segundo a Polícia Militar, 
a apreensão aconteceu após 
denúncias sobre a chegada 
da droga pelo aeródromo de 
Catolé do Rocha. Mais cedo, 
foram vistos três carros circu-

lando próximo ao aeródromo 
para receber uma carga de 
drogas, mas até o fim da tarde 
os veículos não haviam sido 
localizados. 

Assim que houve a ater-
rissagem da aeronave, equi-
pes do 12º Batalhão da PM, 
inclusive do BOPE (Batalhão 
de Operações Especiais) e 

Força Regional abordaram 
o piloto, o copiloto e outros 
dois suspeitos que estavam 
no avião. Toda a cocaína es-
tava distribuída em 32 caixas 
de papelão. Esta foi a maior 
apreensão de drogas no Esta-
do, este ano.

Os presos e a droga 
apreendida foram apresenta-

dos na sede da Polícia Federal, 
em Patos. A Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (ANAC) 
também foi informada sobre 
a apreensão. As investigações 
devem revelar se a rota do 
tráfico era predominante na 
região Nordeste ou se fazia 
parte de um contexto nacional 
ou até mesmo internacional.

Cardoso Filho 
josécardosofilho@gmail.com

PM apreende mais de 700kg 
de cocaína em Catolé do Rocha

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

Drogas e armas são localizadas na Grande JP

Calvário: Coriolano Coutinho volta para a cadeia

Em ações realizadas 
nessa terça-feira (8), em João 
Pessoa, nos bairros do Caste-
lo Branco, Cristo Redentor e 
Renascer, e nas cidades de 
Santa Rita e Bayeux, poli-
ciais militares conseguiram 
apreender armas e entorpe-
centes, inclusive droga sin-
tética. Todos os casos foram 
levados para a Central de 
Polícia da capital, no bairro 
do Geisel.

Na comuidade Santa 
Clara, no bairro do Cristo 
Redentor foram apreen-
didos mais de 35 porções 
de maconha e cocaína e 14 
comprimidos de ecstasy. O 
entorpecente estava com um 
suspeito de 22 anos, que é 
apontado como um dos in-
tegrantes do tráfico local. Ele 

foi preso quando equipes do 
Batalhão de Polícia Ambien-
tal reforçavam as rondas no 
bairro. Na abordagem, a PM 
prendeu o homem com todo 
o material. 

Ainda, no Cristo Re-
dentor, foi aprendido um 
revólver, munições e vários 
papelotes de maconha que 
estavam prontos para a ven-
da. Um suspeito de 24 anos, 
que já respondia pelo crime 
de porte ilegal de arma foi 
preso em flagrante com todo 
o material. 

A ação aconteceu em 
uma comunidade que fica 
às margens do Rio Jaguaribe, 
na divisa do Cristo e Cruz 
das Armas. Com indicação 
da Coordenadoria de Inte-
ligência da PM (COInt), os 

policiais do Regimento de 
Polícia Montada (RPMont) 
ocuparam a localidade e 
prenderam o suspeito com 
a arma e as drogas.

Em Santa Rita 
Também em ação de 

combate ao tráfico de dro-
gas, os policiais do 7º Bata-
lhão prenderam um suspeito 
com maconha, no condo-
mínio Tomas More I, nessa 
terça-feira (8), no distrito 
de Várzea Nova, em Santa 
Rita. Ele foi levado para a 6ª 
Delegacia Distrital.

Bayeux
A Polícia Militar apreen-

deu também duas armas de 
fogo, na noite dessa terça-fei-
ra, na cidade de Bayeux, em 

Coriolano Coutinho vol-
tou para o pavilhão especial 
da Penitenciária de Seguran-
ça Média “Hitler Cantalice”, 
no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa. Ele foi preso, pela 
segunda vez, na manhã dessa 
quarta-feira (9) em mais uma 
fase da Operação Calvário 
que teve como objetivo dar 
continuidade às investigações 
referentes à atuação de orga-
nização criminosa, por meio 
da contratação fraudulenta 
de Organizações Sociais (OS), 
para gerir os serviços essen-
ciais da Saúde e da Educação 
no Estado.

A prisão do irmão do ex-
-governador Ricardo Couti-
nho aconteceu na residência 
dele, no bairro do Bessa, em 
João Pessoa. 

A prisão preventiva foi 
em cumprimento a mandado 
expedido pela Justiça parai-
bano. A décima fase da Opera-

Foram apreendidos cocaína, maconha e comprimidos de ecstasy em João Pessoa

Coriolano estava descumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça

Foto: PMPB

ção Calvário também cumpriu 
determinação judicial numa 
chácara, na cidade de Bana-
neiras, pertencente a Coriola-
no. O trabalho é realizado pelo 
Grupo de Atuação Especial 
Contra o Crime Organizado do 
Ministério Público da Paraíba 
(GAECO/MPPB), com a par-

ticipação da Controladoria-
-Geral da União (CGU). 

De acordo com informa-
ções da CGU, Coriolano teria 
violado as medidas caute-
lares impostas pela Justiça, 
principalmente referentes ao 
uso da tornozeleira eletrôni-
ca, deixando o equipamento 

se desligar e não carregar a 
bateria, além de sair de local 
permitido para reclusão em 
horários não permitidos.

Nas ações de ontem, os 
agentes do GAECO apreende-
ram vários documentos, no 
apartamento e na chácara de 
Coriolano.

A CGU, por meio da Ouvi-
doria-Geral da União (OGU), 
mantém o canal Fala.BR para 
o recebimento de denúncias. 
Quem tiver informações sobre 
esta operação ou sobre quais-
quer outras irregularidades, 
pode enviá-las por meio 
de formulário eletrônico. A 
denúncia pode ser anônima, 
para isso, basta escolher a op-
ção “Não identificado”.

O advogado Francisco 
Leitão, que defende Corio-
lano Coutinho disse que seu 
constituinte não descumpriu 
nenhuma medida imposta, 
o que ocorreu, alegou, é que 

quando a tornozeleira estava 
sem carregar houve a comuni-
cação e imediata substituição. 
E adiantou ainda que pratica-
mente seu constituinte reside 
na divisa com Cabedelo. 

Investigação
As investigações da Ope-

ração Calvário, iniciadas em 
2018, buscavam apurar ir-
regularidades praticadas na 
Paraíba por organização cri-
minosa composta por Organi-
zações Sociais (OS), empresas 
comerciais e agentes públicos 
e políticos. Os trabalhos inves-
tigativos são conduzidos por 
diversos órgãos de combate 
à corrupção no Estado, que 
atuam em fases específicas 
da Operação, conforme a ori-
gem dos recursos públicos 
envolvidos.

Os levantamentos apon-
taram que, no período de 
2011 a 2019, somente em fa-

vor das OS contratadas para 
gerir os serviços essenciais da 
Saúde e da Educação, o Gover-
no da Paraíba empenhou R$ 
2,4 bilhões, tendo pago mais 
de R$ 2,1 bilhões, dos quais 
estima-se um dano ao erário 
de mais de R$ 134 milhões.

A décima fase da Opera-
ção Calvário tem por objetivo 
robustecer o conjunto proba-
tório de situações detectadas 
nas fases anteriores, princi-
palmente no tocante aos cri-
mes de ocultação patrimonial 
e de lavagem de dinheiro.

As irregularidades prati-
cadas pela organização crimi-
nosa impactaram fortemente 
a qualidade do atendimento 
prestado à população carente 
nos hospitais públicos estadu-
ais gerenciados pelas Organi-
zações Sociais, bem como a 
qualidade do ensino público 
estadual prestado à popula-
ção da Paraíba.

Foto: Divulgação
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ações realizadas nos bairros 
Rio do Meio e Mário Andrea-
zza. O município segue com 
a segurança reforçada para 
combater o tráfico de drogas 
e os grupos envolvidos nesse 
tipo de crime.

No Rio do Meio, foi 

apreendida uma espin-
garda que possivelmente 
seria usada em um assas-
sinado que um homem es-
tava planejando cometer, 
na comunidade 1º de Maio, 
conforme denúncia recebi-
da pela Força Tática da 4ª 

Companhia Independente 
da PM (4ª CIPM). Um sus-
peito abandonou a arma 
com munições e uma capa 
de colete balístico, ao perce-
ber a presença da polícia, e 
fugiu por um matagal.

No bairro Mário An-
dreazza, foi apreendido um 
revólver que outro homem 
deixou para trás ao presen-
ciar as equipes da PM na 
localidade. A arma estava 
embaixo de entulhos. O sus-
peito fugiu pulando o muro 
das casas, mas já foi identifi-
cado e teria participação em 
crimes de homicídio.

As armas apreendidas 
nas duas ações foram leva-
das para a 6ª Delegacia Dis-
trital, em Santa Rita.
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Estado tem a maior proporção de profissionais por habitante do Nordeste, e João Pessoa concentra 60% deles
A Paraíba tem hoje quase 

70% de médicos a mais que tinha 
há nove anos. Em 2011, o Estado 
tinha 4.886 médicos registra-
dos. Este ano, o número chegou 
a 8.194. Divulgado esta semana, 
o estudo Demografia Médica no 
Brasil 2020, realizado pelo Con-
selho Federal de Medicina (CFM) 
e a Universidade de São Paulo 
(USP), revelou um crescimento 
de 67,7% no número de profis-
sionais no estado. Já a população 
paraibana cresceu apenas 6% 
nesta última década, passando 
de 3.791.200 habitantes, em 
2010, para 4.018.124, em 2020. 

O estudo mostrou também 
que os médicos estão concentra-
dos nas capitais e cidades com 
mais de 200 mil habitantes e que 
o número de profissionais nessas 
localidades cresce ainda mais 
rápido. Tomando-se os números 
apenas da capital paraibana, o 
crescimento na quantidade de 
médicos foi de 91,5%, ou seja, 
quase dobrou, neste mesmo pe-
ríodo de tempo. Em 2011, João 
Pessoa tinha 2.592 médicos, en-
quanto que em 2020 está com 
4.965 profissionais.

A Demografia Médica 2020 
aponta também dados sobre 
a quantidade de médicos em 
relação à população. A Paraíba 
tem uma média de 2,04 médicos 
por 1.000 habitantes. Esta é a 
maior proporção de médicos, 
em relação à densidade popula-
cional, da região Nordeste. Neste 
ranking, Pernambuco está em 
segundo lugar, com 2,02, e Ma-
ranhão em último, com 1,08. Já a 
média nacional é de 2,4 médicos 
por 1.000 habitantes.

A razão de médicos por 
habitante é ainda maior nas 
capitais, conforme mostrou o 
estudo do CFM e da USP. Em 
João Pessoa, por exemplo, estão 
60,7% dos médicos paraibanos 
(4.965). Com isso, a cidade tem 
6,14 médicos por 1.000 habi-
tantes, um número três vezes 
superior à média do estado e 
mais de duas vezes maior que o 

de países como Estados Unidos 
da América (2,6), Canadá (2,7) 
e Reino Unido (2,8). Dentre as 
capitais brasileiras, João Pessoa 
é a oitava com a maior razão de 
médicos por 1.000 habitantes, 
ficando atrás de Vitória (13,7), 
Florianópolis (10,68), Porto 
Alegre (9,94), Recife (8,18), Belo 
Horizonte (8,13), Curitiba (6,52) 
e Goiânia (6,95).

“Temos uma quantidade su-
ficiente de médicos, o problema 
é a distribuição dos profissionais. 
Aqui na Paraíba, os médicos es-
tão concentrados em João Pessoa 
e Campina Grande. Apenas na ca-
pital, estão 60% dos médicos do 
estado. O grande desafio é fazer a 
interiorização dos profissionais, 
já que o acesso aos serviços de 
saúde continua precário”, afir-
mou o presidente do CRM-PB, 
Roberto Magliano de Morais.

Ele também acrescen-
ta que a explosão no número 
de médicos na Paraíba, assim 
como no país, foi impulsionada 
pela abertura de novas escolas 
médicas e pela expansão de 
vagas em cursos de Medicina 
já existentes. A Paraíba possui, 
atualmente, nove faculdades 
de Medicina, sendo quatro em 
João Pessoa e cinco no interior. 
Destas nove, três são públicas e 
seis privadas.

As nove faculdades de Me-
dicina da Paraíba oferecem 1.067 
vagas a cada ano. O Estado é o 
que oferece a maior quantidade 
de vagas por 100 mil habitantes, 
na região Nordeste, com um ín-
dice de 26,6. No país, a Paraíba 
ocupa o terceiro lugar, com me-
nos vagas apenas em relação aos 
estados de Tocantins (43 vagas 
por 100 mil habitantes) e Ron-
dônia (29,7 vagas por 100 mil 
habitantes).

“Esses dados revelam que 
a abertura de escolas médicas 
não resolve o problema de as-
sistência à saúde da população. 
A quantidade de médicos por 
1.000 habitantes, na Paraíba, é 
menor que a média nacional. 

Em nove anos, número de 
médicos na PB cresceu 70%

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Quantidade de mulheres vem aumentando
O estudo da Demografia 

Médica 2020 revela também 
que, na Paraíba, do total de 
profissionais médicos, 48,5% 
são mulheres (3.973), enquanto 
que 51,5% são homens (4.221). 
Os homens ainda são maioria, 
mas o número de mulheres vem 
crescendo a cada ano. A média 

paraibana, inclusive, é superior 
a nacional. No país, as mulhe-
res médicas representam 46,6% 
do total de profissionais.

O estudo mostra que a 
média geral de idade dos mé-
dicos em atividade no Brasil 
vem caindo nos últimos anos. A 
média de idade do médico pa-

raibano é de 45,6 anos, seme-
lhante à média do país, que é 
de 45 anos. Em 2015, essa mé-
dia nacional era de 45,7 anos. 
Na Paraíba, 56,7% dos médicos 
são especialistas e 43,3% são 
generalistas, sem especialidade 
médica registrada no Conselho 
de Medicina.

O atendimento pre-
sencial ao público ex-
terno está suspenso na 
Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) des-
de ontem, conforme Por-
taria nº 080/2020, pu-
blicada no Diário Oficial 
do Estado da terça-feira 
(8). A medida, de acor-
do com o documento, é 
necessária para conter 
o avanço da pandemia 
do novo coronavírus na 
Paraíba.

Pela portaria, as pes-
soas que precisem fazer 
requerimentos, pedidos 
e comunicados, devem 
entrar em contato por 
meio do e-mail protoco-
lo@sudema.pb.gov.br ou 
enviar correspondência 
com Aviso de Recebi-
mento (AR) para o ende-
reço Avenida Monsenhor 
Walfredo Leal, 181, Tam-
biá, João Pessoa/PB. Em 
caso de dúvidas, o con-
tato deve ser feito pelo 

telefone (83) 3218-5588.
Ainda segundo a 

publicação, os atendi-
mentos presenciais fi-
cam reservados a casos 
excepcionais, mediante 
autorização da diretoria. 
Para mais informações, 
confira o teor da Porta-
ria nº 080/2020, de 8 
de dezembro de 2020: 
http://sudema.pb.gov.
br/portaria-sudema-
80-2020-restringe-a-
tendimento-presencial-
doepb-08-12-2020.pdf/
view.

Sudema: atendimento 
presencial é suspenso

A medida é 
necessária para 

conter o avanço da 
pandemia do novo 

coronavírus no 
Estado da Paraíba

Na Grande João Pessoa

Abastecimento de água vai ser 
interrompido em 31 localidades

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
precisará interromper o abas-
tecimento de água hoje em 31 
localidades da Grande João 
Pessoa. A suspensão será das 
5h da manhã de hoje às 5h da 
manhã desta sexta-feira.

De acordo com a diretoria 
de Operação e Manutenção da 

Cagepa, a suspensão no forneci-
mento de água será necessária 
para que equipes da companhia 
realizem serviços de manuten-
ção eletromecânica corretiva, 
na captação de água bruta e na 
estação de tratamento de água 
de Gramame. Confira as áreas 
atingidas: Valentina Figueiredo, 
Mangabeira (de I a VII), Ban-

cários, Anatólia, Jardim Cidade 
Universitária, Castelo Branco, 
Altiplano, Cristo Redentor, 
Rangel, Geisel, José Américo, 
Funcionários, Costa e Silva, Er-
nani Sátiro, Distrito Industrial, 
Bairro das Indústrias, Colinas 
do Sul, Cidade Verde, Grotão, 
Benjamim Maranhão, Miramar, 
Jardim Luna, Brisamar, Bairro 

dos Estados, João Agripino, 
Tambaú, Manaíra, Bessa, Cabo 
Branco, além dos municípios 
de Cabedelo e Conde.

Mais informações sobre 
os serviços executados pela 
Cagepa podem ser obtidas gra-
tuitamente pelo telefone 115, 
que também atende ligações 
originadas de celular.

Programa Nota Cidadã realiza 
hoje o último sorteio deste ano 

O último sorteio do ano 
do Programa Nota Cidadã, 
que terá mais um recorde de 
participantes e de notas fiscais 
emitidas com CPF, será reali-
zado hoje, às 10h, no auditório 
da Loteria Estadual da Paraíba 
(Lotep). Serão conhecidos os 
21 ganhadores da campanha 
mensal, sendo 20 prêmios de 
R$ 2 mil e um prêmio especial 

no valor de R$ 20 mil, totali-
zando R$ 60 mil em espécie.

O 12º sorteio do Nota 
Cidadã, no mês de dezembro, 
terá 25,178 mil paraibanos 
concorrendo aos 21 prêmios 
em dinheiro com o número de 
notas fiscais também recordes 
de 129,973 mil unidades emi-
tidas com CPF.

Os sorteios serão realiza-

dos sem a presença de público, 
devido à pandemia, mas serão 
transmitidos ao vivo pelo canal 
do YouTube da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz-PB) 
e pelo perfil do Instagram da 
Lotep (@lotep.pb).

Concorrem ao 12º sorteio 
todos os cidadãos que com-
praram no período de 1º a 30 
de novembro nos estabeleci-

mentos comerciais do Estado 
da Paraíba, que previamente 
haviam realizado o cadastro 
no Portal da Cidadania e in-
seriram o número do CPF na 
nota fiscal no ato da compra 
nos caixas de estabelecimen-
tos da Paraíba. As 129.973 
notas emitidas com CPF em 
dezembro serão transforma-
das em números de bilhetes.
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De acordo com diretor, Fortaleza de Santa Catarina deixou de ser prioridade em programa do Governo Federal

Parlamentares querem barrar 
privatização de monumento

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Um dos patrimônios mais 
antigos do Brasil e mais impor-
tantes da Paraíba, a Fortale-
za de Santa Catarina, um dos 
pontos turísticos do município 
de Cabedelo, a 18 quilômetros 
de João Pessoa, deixou de ser 
prioridade no Programa de 
Concessão de Monumentos 
Públicos à Iniciativa Privada. A 
informação é do presidente da 
Associação Artístico e Cultural 
de Cabedelo e diretor Técnico 
da Fortaleza de Santa Catarina, 
Jorge Luiz Freitas Vilela. Mes-
mo não sendo prioridade, o lo-
cal segue na lista dos espaços 
previstos para privatização nos 
planos do Governo Federal.

O diretor informou que 
o processo, no momento, está 
engavetado em razão dos par-
lamentares paraibanos (de-
putados e vereadores) terem 
solicitado, ao Ministério do Tu-
rismo,  a retirada da Fortaleza 
do Programa de Concessão. 
“Já foi feita uma emenda no 
orçamento do Estado, no or-
çamento da cidade e nós esta-
mos aguardando o orçamento 
federal. A questão é que todas 
as esferas administrativas se 
posicionaram contra o Progra-
ma de Concessão”.

Segundo o presidente da 
Fortaleza, Osvaldo Costa, a ins-
tituição deixou de ser priori-
dade mesmo estando na lista 
de concessão do presidente da 
República, Jair Bolsonaro. “O 
que sabemos é que as priori-
dades são para prédios que não 
estão sendo utilizados. E a For-
taleza nunca fechou. Mesmo na 
pandemia permanece aberta a 
visitações turísticas em horário 
reduzido das 8h30 às 16h30”.

Em João Pessoa

Hotéis estão otimistas com fim de ano
Laura Luna
lauraragao@gmail.com

O ano de 2020 terá um 
final diferente. O cancela-
mento de festas e eventos 
por conta da pandemia 
do novo coronavírus pro-
mete alterar o cenário ao 
qual pessoenses e turistas 
já estavam acostumados. 
Mesmo sem a tradicional 
queima de fogos no Busto 
de Tamandaré, acompa-
nhada de shows musicais 
no palco montado à beira 
mar, a expectativa é que a 
procura pela capital, como 
destino para as férias, 
continue. Para isso hotéis 
e restaurantes estão pre-
parados para oferecer os 
serviços com a segurança 
que os visitantes esperam.

É no Nordeste que 
estão 10 dos 15 destinos 
mais procurados para o fi-
nal de ano e verão, segun-
do afirmou o presidente da 
Associação Brasileira das 
Agências de Viagem (Abav
-PB), Breno Mesquita. Para 
o entrevistado, o cancela-
mento da festa de réveillon 
na orla de João Pessoa não 
afetará a decisão dos turis-
tas de virem para a capital. 
“Não vejo problema em re-

lação ao cancelamento de 
festividades com aglome-
ração, pelo contrário, as 
pessoas estão querendo a 
segurança dos hotéis sem 
necessariamente ter a festa 
de réveillon. Os turistas de 
fato vêm para aproveitar 
o verão no nordeste e as 
praias da nossa capital”. 

Ruth Avelino, presi-
dente da Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTUR),  
também acredita que o 
cancelamento da festa de 
réveillon não vai diminuir 
o fluxo de turistas na ca-
pital. “Quem vem a João 
Pessoa não vem em busca 
de show pirotécnico, até 
porque temos uma festa 
muito simples. O turista 
vem à procura de praia e 
sossego, já que o nosso tu-
rismo é um turismo muito 
familiar”. A entrevistada 
conta que a expectativa 
em relação a  ocupação de 
hotéis e pousadas para o 
feriadão de final de ano é 
boa, mesmo em tempos de 
pandemia. “Está em torno 
de 90%, para João Pessoa, 
Litoral Sul, Litoral Norte 
e algumas cidades do in-
terior do estado”.  A pre-
sidente da PBTur acredita 
que o cancelamento da fes-

ta de réveillon vai atingir 
um público mais específico. 
“Os ambulantes, barraquei-
ros, pequenos bares… esse 
tipo de atividade será mais 
prejudicada”, falou.

Mostrar que a Paraíba 
é um estado seguro, na opi-
nião de Manoelina Hardman 
que é vice- presidente da 
Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis da Pa-

raíba (ABIH-PB), é essencial 
para que os turistas conti-
nuem vindo. “Os turistas 
estão muito preocupados 
com a segurança, por isso 
é importante mostrar o que 
as empresas estão fazendo 
para manter os protocolos 
chancelados pelas autori-
dades em saúde”. 

Ela acredita que fiscali-
zações mais intensas pode-

riam gerar ainda mais se-
gurança neste momento de 
pandemia. “E nós somos um 
estado que oferece essa se-
gurança, muito embora al-
guns estabelecimentos não 
tomem os devidos cuidados. 
Isso preocupa porque os 
que cumprem as regras aca-
bam pagando pelos que não 
cumprem”. Manoelina Hard-
man afirmou que a ABIH-PB 

tem reforçado a orientação 
quanto aos cuidados que os 
hotéis devem ter. “Higieni-
zação constante e reforçada, 
divisão do café da manhã 
por períodos, distancia-
mento nas áreas comuns 
são algumas das medidas 
que precisam ser cumpridas 
para que nós continuemos 
de portas abertas com se-
gurança”. 

Mesmo sem as festas à beira-mar, representates do trade turísticos acreditam que turistas vão optar pela segurança sanitária de hotéis e pousadas 

Foto: Marcus Antonius

Forte precisa manter a história da Paraíba
Osvaldo informou ainda, que 

além da abertura diária para turis-
tas, a Fortaleza sobrevive de alu-
guéis para eventos de caráter não 
lucrativo, ou seja, para eventos de 
casamentos e formaturas. “Alguns 
empresários solicitam o espaço 
para festas e shows visando o lu-
cro, mas esse tipo de evento não é 
permitido”.

Ainda segundo Osvaldo Costa, 
o Forte de Santa Catarina, popular-
mente conhecido como Fortaleza 

de Santa Catarina, representa um 
testemunho vivo das lutas contra 
os invasores holandeses da Região 
Nordeste à época do Brasil Colônia.

Conforme dados do IBGE, a 
Fortaleza do Cabedelo ou Forte 
do Matos (em homenagem ao se-
gundo comandante João de Matos 
Cardoso), foi construído em 1585. 
Passou por várias obras e remode-
lações durante os séculos até sua 
arquitetura definitiva em 1734, 
a mando da regente de Portugal 

Dona Catarina.
A Fortaleza foi restaurada pelo 

Iphan entre 1974 e 1978, e seu 
nome deve-se à capela de Santa 
Catarina, localizada em seu interior. 
O prédio foi tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional em 24/05/1938. 

Iphan
O Instituto do Patrimônio His-

tórico e Artístico Nacional (Iphan) é 
uma autarquia do Governo Federal, 

criada em 1937, vinculada ao Mi-
nistério do Turismo. É responsável 
pela preservação e divulgação do 
patrimônio material e imaterial 
do país. O órgão tem a função 
de defender e favorecer os bens 
culturais do Brasil proporcionando 
sua existência, usufruto para as ge-
rações presentes e futuras. O Iphan 
tem o papel de orientar e fiscalizar 
o patrimônio cultural material e 
imaterial, como os saberes e fazeres 
da população.

Localizada no município de Cabedelo, a histórica Fortaleza de Santa Catarina foi construída em 1585 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no ano de 1938

Foto: Evandro Pereria



Reconhecimento
União Brasileira de Escritores - seção Paraíba (UBE-PB) 
divulga os escritores escolhidos para o recebimento 
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Completando 40 anos de criação hoje, instituição está otimizando sua estrutura para atender melhor à população

Fundação Casa de José Américo
revela seus projetos para 2021

Hoje, a Fundação Casa de 
José Américo (FCJA) completa 
40 anos de criação. Através da 
Lei Estadual 4.195, a residência 
que pertencia ao escritor e polí-
tico paraibano teve seu propósi-
to ampliado com o interesse de 
servir à população como centro 
de cultura e de resgate à memó-
ria da Paraíba. José Américo de 
Almeida (1887-1980), que rece-
bia personalidades das artes e 
da política nesse espaço locali-
zado na orla da Av. Cabo Branco, 
em João Pessoa, a deixou como 
parte de seu legado.

Este foi o início do proces-
so para reestruturação do local, 
aberta oficialmente em 11 de 
janeiro de 1982, que passou a 
contar com o Museu, Biblioteca 
e Arquivos dos Governadores e 
outros políticos e intelectuais 
paraibanos. Após quatro déca-
das, o propósito segue firme e 
a FCJA vem sendo estrutural-
mente otimizada para atender 
cada vez melhor aos interesses 
da população na preservação da 
memória e pesquisa.

O atual presidente da Fun-
dação, Fernando Moura, anali-
sa este momento como o início 
de um calendário voltado para 
atividades de aniversário, que 
deverá constar no decorrer de 
2021 até os 40 anos da abertura 
da Fundação, em 2022. “Vamos 
passear pelo calendário inspi-
rado na inauguração da Casa 
com adequações para acesso 
público, que aconteceu duran-
te o ano de 1981. O plano é de-
saguar em 2022 com publica-
ções e uma série de coisas mais 
adensadas através de pesquisas 
que já iniciamos”.

Entre os planos, entram os 
cordéis. Como o projeto ‘Tem 
Zé Na Paraíba’, em convênio 
com a Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), consiste 
em lançamentos no formato 
do gênero com foco em artis-
tas chamados José. “É o tempo 
de convidar os poetas, produ-
zir, montar, editar, diagramar e 
entregar à UEPB para impres-
são. Uma ideia é trabalhar esse 
material em atividades com as 
escolas”, adianta o presidente. 
“Pensamos em realizar entre 
10 e 12 cordéis por ano, a co-
meçar pelos Zés mais conheci-
dos e acessíveis”. Bem como os 
‘Zés’, haverá as ‘Marias’.

Outro projeto é ativar a li-
vraria, Casa de Zé, em formato 
virtual com livros do patrono 
e de outros autores paraiba-
nos. “Pretendemos nos tornar 
um ponto de referência onde a 
população busque adquirir li-
vros de escritores paraibanos. 
Estamos formando parcerias 
com o Senai e em contato com 
outras editoras locais e regio-
nais para que alcancemos um 
repertório expressivo e a aten-
ção do público em geral”.

Também está sendo estu-
dada a possibilidade de aber-
tura de um café. A estrutura 
deverá, além de oferecer uma 
possibilidade para quem visita 
a FCJA, atrair novos visitantes. 
“Será em frente ao auditório, 
simples, mas com um leve refi-
namento. Queremos estimular 
a frequência pública”, ressalta 
Fernando Moura.

O escritor e político nasci-
do em Areia cultivava no local 
uma horta de plantas medici-
nais. Com as visitas de pesca-
dores da região se queixando 
de algum sintoma ou descon-
forto leve, José Américo cuida-
va direcionando as plantas que 
auxiliavam na cura. Por isso, a 
organização reflete sobre um 
roteiro de plantas medicinais, 
além de repaginar o jardim, 
que deverá atrair a população 
idosa, bem como jovens e a po-
pulação em geral.

Chamar a atenção do públi-
co para passeios na Casa é uma 
das principais preocupações da 
gestão atual, que está focando 
na aprimoração da tecnologia 
e de infraestrutura, com a im-
plementação de elevador e pla-
taforma elevatória, ampliando 
a acessibilidade, e também de 
computadores e scanners ade-
quados para digitalização do ex-
tenso material arquivado: mais 
de 500 mil itens. Estes poste-
riormente serão disponibiliza-
dos no site, que também passa-
rá por mudanças, a exemplo da 
criação de um canal interativo 
de atendimento. “Vamos traba-
lhar na Casa física e na virtual”, 
reforça Moura.

Além do material já ar-
quivado, há a novidade de re-
cebimento de cerca de 100 mil 
negativos, cuja digitalização e 
arquivamento deverão iniciar 
em 2021. A previsão de inau-
guração de um novo espaço, 
o Memorial da Democracia da 
Paraíba, é outra novidade que 
será inaugurada no próximo 
ano no prédio do arquivo da 
Fundação, reunindo acervos 
do Departamento de Ordem 
Política e Social (Dops-PB) e da 
Comissão Estadual da Verdade 
e da Preservação da Memória 
da Paraíba (CEVPM-PB).

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Arquivo A União

Fundação entrega Certificado de Reparação 
Histórica ao maestro paraibano José Siqueira

Nesta quinta-feira, haverá, 
pela primeira vez, a entrega do 
Certificado de Reparação Histó-
rica. O primeiro homenageado 
é o maestro José Siqueira (1907-
1985) e o evento, com início às 
9h30, poderá ser acompanhado 
através do canal da Fundação no 
YouTube. A iniciativa representa o 
reconhecimento oficial do Gover-
no do Estado da Paraíba às víti-
mas ou seus familiares do período 
de exceção. A periodicidade deve  
ser outorgada a cada dois anos 
através da FCJA e do Memorial 
da Democracia da Paraíba. 

A decisão por José Siqueira 
partiu de uma análise das corres-
pondências entre o regente e José 
Américo, com quem tinha uma 
relação de amizade e respeito. 
“As correspondências demons-
tram essa relação. Nosso patrono 
deixou esse legado, de reforçar 
essa visibilidade, e a gente segue 
os passos”, reforça Ana Paula 
Brito, gerente operacional dos 
órgãos setoriais.

Ela comenta ainda sobre a 
iniciativa enquanto uma perspec-
tiva de celebração a longo prazo. 
“É uma proposta de reconheci-
mento através do Memorial da 
Democracia para artistas vítimas 
de perseguições aqui na Paraíba 
durante a ditadura. O maestro 
José Siqueira tem uma impor-
tância histórica singular, uma 
larga trajetória na música erudita 
mesclando saberes populares. Ele 
saiu da Paraíba difundindo suas 
origens”, explica.

A data é também simbóli-
ca: além de aniversário da casa 
através da criação da Lei Estadual 
4.195, hoje é também celebrado 
o Dia Internacional de Direitos Hu-
manos. Quem recebe o documen-
to é a neta de José Siqueira, Mirella 

Siqueira. O sobrinho do maestro, o 
cineasta Rodrigo Teixeira, também 
presenciará o evento.

“É um documento, mas repre-
senta o ato simbólico de que a Pa-
raíba reconhece a importância do 
artista e que ele também foi víti-
ma de uma repressão que acabou 
prejudicando seu reconhecimento 
na atualidade”, reforça Ana Pau-
la. “Teve uma trajetória incrível, 
foi um dos fundadores da Or-
questra Sinfônica Nacional, mas 
foi perseguido. Agora, a Paraíba 
reconhece e se encontra no dever 
de preservação da memória e de 
reparação desse artista. Reali-
zaremos dois anos de atividades 
nas suas diversas linguagens para 
reativar sua memória”, comple-
menta, enumerando linguagens 
como música, teatro, exposições 
visuais e outras atividades em 
parceria com as Secretarias de 
Educação e de Cultura do Estado. 

Uma das atividades já planejadas 
será uma exposição virtual do 
maestro paraibano.

“A proposta é que a popu-
lação possa sugerir os próximos 
nomes. Em seguida, a comissão 
vai avaliar as propostas e montar 
dossiês para a Fundação selecio-
nar os homenageados”, conclui 
Ana Paula, ressaltando a impor-
tância da iniciativa enquanto um 
exercício de cidadania cultural.

Regente será o primeiro homenageado pela iniciativa que reconhece artistas vítimas de perseguições da ditadura

Foto: Arquivo A União

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

FCJA no YouTube

Além da inauguração do Memorial da Democracia 
da Paraíba e implantação de um elevador para o 
acesso, outros projetos da FCJA são ativar virtual-
mente a livraria Casa de Zé e repaginar o jardim

 Vamos passear 
pelo calendário 

inspirado na 
inauguração da Casa 
com adequações para 
acesso público, que 
aconteceu durante o 

ano de 1981 
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Nascendo no Rio de Ja-
neiro, passando breve parte 
da sua existência em Belo 
Horizonte, e se radicando, 
posteriormente, de modo 
definitivo, na cidade de Por-
to Alegre, Patrícia Bins, pelo 
diversificado conjunto de 
obras ficcionais que escre-
veu, tornou-se, meritoria-
mente, num dos nomes mais 
representativos da moderna 
literatura brasileira. 

Adornada por muitos 
talentos, Patrícia Bins des-
tacou-se como romancista, 
memorialista, cronista, con-
tista, tradutora, artista plás-
tica, a tudo associando a sua 
sempre cultivada atividade 
de jornalista. Como se vê, 
a criadora de Antes que o 
amor acabe consumiu-se e 
consumou-se na arte, diria 
Carlos Drummond de Andrade, de penetrar surdamente 
no reino das palavras, a fim de ressignificar a vida, dado 
que com Cecília Meireles aprendemos que “a vida só é 
possível reinventada”.

Conquanto resultem insatisfatórias todas as tentativas 
empreendidas para o enquadramento de uma obra literária 
nesta ou naquela perspectiva, visto que cada texto funda-se 
em categorias particulares, não raro, insubmissas e libertá-
rias, não há como negar que a arquitetura ficcional de Patrícia 
Bins integra a árvore genealógica das literaturas portado-
ras de feição eminentemente existencial, em cujos enredos 
deliberadamente fragmentados em sua poética e labiríntica 
composição linguística, os fatos e episódios atenuam-se e dão 
lugar a vozes que se cruzam e recruzam na obsessiva perqui-
rição dos estados mais profundos da interioridade humana, 
daí a profusão, nas narrativas de Patrícia Bins, de perso-
nagens que tanto fascinam, quanto angustiam, na medida 
em que, perdidas em si mesmas, buscam, até os limites do 
desespero mais ingente, encontrar sentido e propósito num 
mundo matizado por relações interpessoais espúrias, ditadas 
pelo jogo massacrante das conveniências sociais.

É justamente em torno da dialética exterioridade vs. 
interioridade, dentre outras temáticas habilmente traba-
lhadas, que se move a poderosa ficção da emblemática 
escritora brasileira. Dialética essa que já se prefigura desde 
o livro O assassinato dos pombos, coleção de crônicas e 
contos com a qual Patrícia Bins, no longínquo ano de 1982, 
fez a sua estreia literária. Aqui, Patrícia Bins, com o refina-
mento estilístico de que se impregnou a sua superior fatura 
estética, pôs em cena relatos nos quais a vida humana 
resultava soterrada no território intranscendente de repe-
tições comportamentais; vida essa asfixiada pela mesmice 
das representações sociais, dentro das quais o homem 
não passava de um mero cumpridor de papéis que lhe são 
previamente impostos.

A ficção de Patrícia Bins finda, ao longo dos múltiplos 
universos que extraiu do fecundo alforje da sua imaginação, 
constituindo-se, menos que uma constatação, num veemente 
instrumento de denúncia contra uma realidade sumamente 
amesquinhadora do ser humano.

Em Destinação, encontramos um fragmento sobrema-
neira revelador desse estado de coisas: “Algumas vezes 

falávamos, inutilmente, 
como se fazem coisas apenas 
para matar o tempo à espera 
da morte. Falávamos sem 
aguardar o silêncio entre a 
palavra e a respiração e não 
ouvíamos, por exemplo, as 
entrelinhas; nada sabíamos 
além daquilo que estava 
evidente. (...) No entanto, 
precisávamos prosseguir, 
fingir a nossa realidade, 
viver e reviver os diversos 
papéis que nos designavam 
os que nós mesmos nos 
exigíamos. (...) imersos na 
alucinação do poder, a fanta-
sia nos servia de consolo: ah, 
a glória barata, os dramas 
da luxúria, da soberba (...) E 
então as perdas cotidianas: 
ah, as metamorfoses, fáceis 
para sobrevivermos dentro 
do ordinário. Nenhum vis-

lumbre do território divino, ao alcance, se quiséssemos. Até 
que resolvemos atravessar a ponte”.

Sobremaneira elucidativo em suas formulações concei-
tuais basilares, o presente fragmento ilustra bem algumas 
das preocupações nucleares da literatura de Patrícia Bins: 
a inevitabilidade da passagem do tempo em sua vinculação 
com a estação final de todas as coisas: a morte; as ilusões 
pelas quais os seres humanos frequentemente se deixam 
aprisionar e inebriar, sobretudo, o poder, que traga as indi-
vidualidades no cadinho estreito e escravizador das preda-
tórias ambições; por fim, e fundamentalmente, a travessia 
empreendida nas asas da palavra, contra o pior dos flagelos: 
a vida inautêntica. Travessia essa metaforizada na ultrapas-
sagem sugerida pela imagem da ponte. Ponte que transporta 
o eu das engrenagens de uma exterioridade vazia para a 
interioridade da cultivada vida do espírito, na qual, como 
em postura metalinguística assinalou a autora: ouve-se o 
silêncio que pendula entre a palavra e a respiração, território 
primitivo e vital de manifestação do ser.

Na poética ficcional da criadora de Jogo de Fiar, múltiplos 
foram os caminhos perquiridos na busca dessa ponte capaz de 
propiciar ao ser humano as possíveis saídas para os impasses 
do existir, sendo o amor erótico um dos mais recorrentes nas 
teias e tramas inventadas por Patrícia Bins. Erotismo cósmico 
e avassalador, que funde o eu e o outro de modo tão intenso 
que as individualidades parecem se dissolver na constituição 
de uma totalidade única e indeslindável.

Outro componente fundamental da literatura de Patrí-
cia Bins é a visceral consciência que ela exibe acerca da sua 
condição de criadora verbal, de privilegiada artífice de um 
mundo novo, tecido e destecido pelos especiais arranjos que 
ela promove no corpo das palavras e no dorso escorregadio da 
linguagem. Em Pele nua no espelho, uma personagem femi-
nina, ao escrever para a amiga, afirma: “Escrever a vida para 
compreendê-la. Escavar a memória. Esta não tem fim, por 
isso não acaba, mesmo que se morra, fica nos escaninhos dos 
átomos, das moléculas e de vez em quando surge e paira nua 
exposta, embora difícil de cativar”. 

Como assevera a mestra Nelly Novaes Coelho, esse “é o an-
seio que energiza o fascinante universo criado por Patrícia Bins, 
tal como o exige este nosso tempo de metamorfoses que aguarda 
da Palavra Humana a renovação do mundo em caos”.

A poética ficcional de
Patrícia Bins

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Um planeta inteiro, só para eles, dois irmãos, re-
criarem! Um coordenaria e outro executaria o ousa-
do projeto. Tal como uma tela em branco, perante a 
qual o pintor se depara sob prévia inspiração, foram 
incumbidos de povoar inúmeras formas de vida so-
bre aquele paraíso nada morto.

Não havia limites. Toda a criatividade era permi-
tida, obviamente para resultados ao nível do berço 
em que brotariam privilegiados seres. Então, se inicia 
a concepção da grandiosa obra de arte: criar as es-
pécies que habitariam terra, céu e mar do formidável 
planeta. Répteis, pássaros, peixes, mamíferos ou não, 
deveriam ser meticulosamente planejados em função 
do equilíbrio que garantiria a imprescindível harmo-
nia. Os atributos de cada criatura lhes confeririam ca-
pacidade específica para lidar com peculiaridades do 
habitat, para defesa própria, interação com os demais 
e desafios da sobrevivência. Tudo em perfeita sinto-
nia com a magnitude da importante missão.

Tempos se passaram e êi-los diante de uma obra 
fenomenal que sequer haviam imaginado em todos 
os milênios. Quase! Faltava um ser que refletisse o 
conjunto das espécies. Aquele que seria o mais per-
feito, astuto, capaz de dominar todos os outros e que 
coroasse triunfalmente a primorosa realização. Afi-
nal, eles, os criadores, eram filhos de titãs, entidades 
supremas que estiveram acima dos deuses olímpicos, 
antes de serem vencidos por Zeus, a divindade sobe-
rana que ora lhes incumbia de grandiosa façanha.

Os seres humanos foram assim concebidos. E, 
com a ajuda da deusa da sabedoria, Atena, conse-
guiram bafejá-los com o sopro divino da inteligência 
para o júbilo final.

Logo, porém, os dois irmãos se aperceberam que 
o discernimento, o raciocínio, por si só, não assegura-
vam àquela virtuosa criatura o domínio sobre animais 
agressivos, encorpados, inclusive ferozes. O pupilo bem 
elaborado precisaria de algo que o tornasse verdadei-
ramente superior, não apenas intelectualmente.

Após ruminarem diversas possibilidades, uma 
perigosa ideia emergiu. Dar-lhes o fogo! A poderosa 
arma, capaz de elevar o homem acima de todos os se-
res então gerados. Com o fogo lapidariam, forjariam, 
cozinhariam, e se armariam com poder inigualável 
sobre os demais.

E a história se encarregou de eleger o lume ardente 
como marca da evolução que simboliza a superioridade 
que nos distinguiu entre todos os entes terráqueos.

Prometeu e Epimeteu são os irmãos protago-
nistas desta saga mitológica que iluminou diversas 
expressões de arte, música e literatura. Este drama 
acentua a gênese romântica pelo fato de que a tocha 
dada ao homem foi roubada do Olimpo, onde só os 
deuses possuíam e guardavam o fogo como artifício 
exclusivo, provocando fúria.

Zeus não gostou nem um pouco do que conside-
rou traição. Vingou-se de Prometeu, para ele o princi-
pal culpado, mandando acorrentá-lo no alto do Monte 
Caúcaso, para que uma grande águia devorasse, aos 
poucos, o seu fígado. Mas o titã era imortal, e ,aquele 
órgão fisiológico, até hoje, o único de nosso organismo 
que se recompõe naturalmente. O que fez com que a 
impiedosa ave retornasse diariamente para cumprir 
sua infindável missão.

Após várias eras, Prometeu é salvo por Hércu-
les que o liberta, numa de suas heroicas aventuras 
extras, como se desejasse premiá-lo pelo benefício 
à evolução da humanidade. Um benefício que se es-
tendeu infinitamente, fazendo-nos galgar a partir da 
conquista do fogo, também interpretado como sabe-
doria, alcance inimaginável principalmente no uni-
verso das artes.

Gratificante e necessário é perceber o valor da 
mitologia grega, que, após milênios, mantém-se fonte 
inexaurível, tal como a “água que mata a sede para 
sempre”, fundamental para o sábio burilamento de 
nossas consciências.

Fogo e Arte

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Colunista colaborador

Na sua obra, Bins (1928-2008) tem consciência sobre sua condição de criadora verbal

Foto: Arquivo A União

Cinema

Filme faz mistura de terror e humor
Após a entrada defini-

tiva da comédia nacional 
10 Horas para o Natal e o 
drama (igualmente nata-
lino) italo-francês Capital 
Humano, que estavam em 
pré-estreia com exibições 
diárias, apenas um filme 
está entrando em cartaz 
nas salas da Paraíba a par-
tir desta quinta-feira: trata-
se de Freaky - No Corpo de 
um Assassino.

Engana-se quem acha 
que o longa-metragem é 
um terror no melhor estilo 
slasher como as franquias 
Halloween e Sexta-feira 13. 
A produção está mais para 
A Morte Te Dá Parabéns. 
Em suma, uma mistura de 
suspense e terror com pi-
tadas de humor – o sibgê-
nero “terrir”.

Em Freaky, um punhal 
místico faz com que uma 
garota (Kathryn Newton, de 
Lady Bird) e um serial killer 
(Vince Vaughn, da refilma-
gem de Psicose dos anos 
1990, mas também é ator 

de comédias como Pene-
tras Bons de Bico) troquem 
de corpo. A jovem descobre 
que possui apenas 24 horas 
para ter seu corpo de volta 
antes que a troca se torne 
permanente e ela fique pre-

sa na forma de um maníaco 
de meia-idade para sem-
pre. O grande problema é 
que, agora, ela parece uma 
psicopata imponente que é 
alvo de uma caçada humana 
por toda a cidade, enquanto 
o psicopata se parece com 
ela e planeja libertar seu 
apetite por carnificina.

Dirigido por Christo-
pher Landon, justamente 
o mesmo realizador dos 
dois filmes de A Morte Te 
Dá Parabéns, o longa está 
em cartaz nos cinemas 
de João Pessoa (Cinépolis 
do Manaíra e Mangabeira 
Shopping, CineSercla do 
Tambiá) e Campina Gran-
de (CineSercla do Partage), 
que estão adotando medi-
das de biossegurança por 
conta da pandemia.

Foto: Divulgação

Na mitologia grega, Prometeu roubou o fogo dos deuses para dar aos mortais

Foto: Divulgação

‘Freaky’ mostra uma jovem que troca de corpo com um temido assassino serial
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Há uma paisagem nos grotões de Serraria que 
guardei na memória, cujas lembranças não se apa-
garam, seis décadas depois. Este lugar é o engenho 
Martiniano, composto de casa grande, capela e ou-
tras moradias que formam o acervo arquitetônico 
do século 19. Na beira do córrego no sopé da serra, 
olhando para o alto, observam-se palmeiras que pa-
rece atingir as nuvens.

Na primeira viagem para aquele recanto aprazí-
vel, há quase sessenta anos, percorri o caminho es-
canchado na garupa de um cavalo conduzido por um 
morador de papai, e nunca mais me esqueci do que 
observei.  A expressão maior da história de Serraria 
está ali representada, do apogeu político e econômi-
co representados pelos seus antigos donos ao estágio 
atual, bem cuidado e o engenho moendo a todo vapor. 
A imagem da bagaceira de antigamente em frenético 
movimento, nunca saiu de minha mente.

Vemos o passado com os olhos da criança que 
fomos um dia. Não me lembro do que tratamos no 
engenho, mas carrego as imagens do bagaço de cana 
espalhado para secagem num longo terraço entre a 
casa grande e a casa de purgar.

O que os olhos das crianças veem em certos lu-
gares, mesmo com os obscuros tumultos da alma 
adulta, em tempo oportuno ressurge como dádiva 
da memória.  Sobretudo comigo, os lugares têm essa 
magia.  Principalmente os ambientes rurais de mi-
nha região que são cheios de poesia. As imagens do 
engenho Martiniano em mim tornaram-se perma-
nentes. Como aconteceu neste reencontro com este 
antigo engenho, construído pelo português Mar-
tiniano Pinheiro Borges em meados do século 19 e 
hoje pertencente ao empresário Álvaro Borba, que 
conserva toda sua arquitetura composta de casa 
grande e da bela capela. 

A lembrança do engenho, mesmo tênue, conti-
nuava realimentada pelas imagens captadas durante 
a primeira visita naquela manhã com vento espa-
lhando poeira, enquanto as palmeiras e árvores coa-
vam o sol que chegava à bagaceira, cobrindo o enge-
nho enquanto seu bueiro soltava fumaça do bagaço 
que alimentava a fornalha.

Durante anos o poeta propagou aquilo que o me-
nino observou. O Martiniano de outrora recordava 
com saudade, mesmo que tenha retornado ao lugar 
tantos anos depois.

Neste engenho ocorreram belas cenas familia-
res. Muitos que ali moraram viveram os costumes do 
tempo imperial na sublimidade dos gestos do coro-
nel Francisco Duarte dos Santos e do major Antônio 
Bento, seu irmão. Os dois impulsionaram o cresci-
mento da pequena povoação de Serraria que surgia 
no cangote de uma nesga da serra.  Ali nasceu Fran-
cisco Duarte Lima, que ocupava uma cadeira na As-
sembleia Legislativa quando se tornou senador em 
1937, substituindo José Américo de Almeida.

As lembranças me acompanharam desde aque-
la manhã dos anos 1960, e recentemente retornei 
para reencontrar marcas de um passado glorioso 
de Serraria.

Queria ver o passado com os olhos da crian-
ça que caminhava despercebida. Estou na idade de 
olhar para o que se escondeu no reservado da alma. 
Este engenho anda comigo.

Voltei e reencontrei a paisagem observada na 
meninice que não queria esquecer, porque é a própria 
essência do meu passado projetada naqueles cenários 
míticos e envolventes, certamente contemplados pelos 
meus avôs. Comoveu-me escrever estas coisas. Recu-
perei paisagens que os olhos viram há tanto tempo.

Um engenho 
anda comigo

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

União Brasileira de Escritores da PB 
divulga os homenageados do ano

A União Brasileira de Escritores - Se-
ção Paraíba (UBE-PB) definiu seus home-
nageados de 2020. A reunião destinada à 
decisão aconteceu em novembro de forma 
virtual, à distância, e sob a presidência do 
escritor Luiz Augusto Paiva. Neste ano, 
o segundo dedicado às homenagens, os 
escritores Maria do Socorro Aragão, Nei-
de Medeiros e Tarcísio Pereira foram os 
escolhidos para recebimento da Medalha 
Afonso Pereira, uma reverência que se as-
semelha à categoria de reconhecimento 
pelo conjunto da obra. 

Houve também a decisão pela Me-
dalha Joacil de Brito Pereira, que agracia 
anualmente uma instituição, empresa ou 
escola, entre outras, que tenha servido à 
comunidade local, escritores e artistas, 
sendo neste ano dedicada à Livraria do 
Luiz, localizada em João Pessoa.

O evento destinado à entrega das ou-
torgas aos homenageados aconteceria ori-
ginalmente hoje, mas, devido à crise sani-

tária, foi adiado para o mês de março, com 
data a ser definida. 

De acordo com o presidente da UBE
-PB, Luiz Augusto Paiva, a segunda edi-
ção busca ressaltar nomes de escritores 
paraibanos em uma retribuição à contri-
buição destes para a cultura no Estado. 
“Acredito que a Paraíba seja, proporcio-
nalmente, o Estado em que mais se pu-
blica. Há por aqui uma quantidade muito 
grande de escritores de qualidade”.

Seguindo o formato dos homenagea-
dos do primeiro ano, o âmago da análise 
foi na produção dos escritores ao longo de 
suas carreiras. “Eles têm uma obra extensa 
e bastante significativa para a literatura da 
Paraíba. A homenagem não foca apenas no 
ano que passou, mas no conjunto do que 
foi e está sendo realizado”, justifica Paiva. 

A retribuição através do reconhe-
cimento promove também os próprios 
autores e seus trabalhos lançados dentro 
da comunidade. “Quando a gente faz isso, 
é uma maneira de colocar em evidência o 
trabalho que eles fazem na Paraíba. O au-
tor paraibano, que é historicamente pouco 

valorizado, ganha aqui uma maneira de re-
conhecimento do trabalho”, conclui o pre-
sidente da UBE-PB.

No ano passado, foram homenagea-
dos os escritores Gonzaga Rodrigues, W.J. 
Solha e Vitória Lima.

Sobre os homenageados
Com  experiência nas áreas de linguís-

tica e literatura, Socorro Aragão tem em seu 
currículo uma densa atividade acadêmica 
com graduação em Letras Anglo Germâni-
cas pela Universidade Regional do Nordes-
te, bem como passagens por universidades 
da França, Espanha e EUA.

Neide Medeiros é graduada em Letras 
pela Universidade Regional do Nordeste e 
conta com publicações destinadas princi-
palmente à literatura infantil. Tem publi-
cações dedicadas aos paraibanos Augusto 
dos Anjos e José Américo de Almeida.

Tarcísio Pereira nasceu em Pombal, 
mas reside em João Pessoa desde os anos 
1980. Com uma extensa obra literária e tea-
tral, lançou obras como Agonia na Tumba e 
O Homem que Comprou a Rua, dentre outras.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Em Serraria (PB) se encontra o engenho Martiniano, com arquitetura do séc.19

Foto: Arquivo Pessoal

Da esq. para dir.: escritores Maria do Socorro Aragão, Neide Medeiros e Tarcísio Pereira foram os escolhidos para receber a Medalha Afonso Pereira

Foto: DivulgaçãoFoto: Evandro PereiraFoto: Divulgação

Pela Internet

Virada Cultural acontece hoje em Sousa
Hoje, o Coletivo Estação 

de Sousa promove a ‘Virada 
Cultural’ no município ser-
tanejo. Este ano, o edição do 
evento gratuito terá sua rea-
lização pelas redes sociais, 
de forma on-line, e trará o 
tema “Direitos Humanos: lu-
tas e (re)conquistas”.

O festival conta com 
uma pluralidade de ações 
artísticas e culturais que 
serão realizadas em apro-
ximadamente 24 horas, ob-
jetivando dar visibilidade à 
cultura popular local.

O projeto será realizado 
com apoio da Fundação Mu-
nicipal de Cultura Sandoval 
Silva de Assis através dos re-
cursos da Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc.

Segundo o ativista cul-
tural Walbert Mattos, inte-
grante do Coletivo Estação, 
a edição se diferencia das 
anteriores pela realização 
através das plataformas di-
gitais por conta da pande-
mia. “Isso não implica dizer 
que perderemos o objetivo 
da proposta que é manter 
uma série de atividades ar-
tísticas, no período de um 
dia, ocupando os espaços. 
Desta feita, o espaço ciber-
nético”, explica ele.

A programação oficial 
da ‘Virada Cultural’ de Sou-
sa pode ser acompanhada 
através do Instagram, Face-
book e YouTube do evento, 
cujo acesso estará disponí-
vel no QR code ao lado.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA VIRADA CULTURAL:
n Palco Cessy 
8h às 9h – Abertura Orquestra do Sertão Paraibano de Metais 
(Regência de Aramis Lins) Intervenções urbanas
9 às 11h – Artes Visuais
- Fotografia, com Rayra Martins e Polyanni Dallara
- Grafitagem, com Kilvio Rewrey (Homenagem a Sandrinha e Damião “Dão” Pintor)
13h às 14h30 – “Direitos Étnicos-Raciais e dos povos originários”
14h40 às 16h10 – “Direitos das mulheres e o Movimento Feminista no Sertão Paraibano”
16h20 às 17h50 – “Memórias e saberes: Patrimônio material e imaterial no Sertão Paraibano”

n Palco Bené da Lata

18h30 às 19h20 – Tradição Cigana: Dança e música com as famílias Alcântra/Bernardone
19h30 às 20h20 – Dupla de Violeiros – Raimundo Nonato e Geraldo Oliveira
20h30 às 21h50 – Teatro: ‘As Jurássicas’ (Elenco Independente de Produções Teatrais)
22h às 22h50 – Drag Night Show, com Gérbera Voguish, Mohanna Moon e Brisa Parison
23h à 00h10 – Forró com Irmãos Vieira e casal de noivos da Junina Alegria de Matuto

Através do QR Code acima, 
acesse o site que engloba 
as redes sociais do evento

Cultura cigana da região 
sertaneja estará fazendo 
sua apresentação on-line 
na edição 2020

Foto: Divulgação



Constatação é do IBGE que também observou crescimento no número de divórcios e queda no número de casamentos realizados

Casamentos na PB têm o menor 
tempo de duração do Nordeste
Nilber Lucena
Especial para A União
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A Legião da Boa Von-
tade (LBV), com a sua 
tradicional Campanha 
Natal Permanente da LBV 
- Jesus, o Pão Nosso de 
cada dia!, tem prestado 
assistência a milhares de 
famílias em vulnerabili-
dade social com cestas 
de alimentos e material 
de limpeza, que em 2020, 
entrega 50 mil cestas de 
alimentos e 50 mil kits de 
limpeza em 175 cidades 
brasileiras.   

Na Paraíba, a insti-
tuição entrega mais de 
26 toneladas em doações, 
beneficiando mais de 930 
famílias em comunidades 
quilombolas e famílias 
assistidas ao longo do 
ano pela instituição, em 
suas unidades socioedu-
cativas, dos municípios 
de Alagoa Grande, Dona 
Inês, Campina Grande e 
João Pessoa. A Caravana 
da Boa Vontade, inicia 
suas entregas hoje, em 
Dona Inês, na Comuni-
dade Quilombola Cruz de 
Menina. De 14 a 18 deste 
mês, em João Pessoa. Em 
Campina Grande, será no 
próximo dia 16, e no dia 
18, em Alagoa Grande.  

Para ajudar as ações 
da LBV, com a doação de 
comida ou itens de higie-
ne, basta acessar o site 
www.lbv.org (acesse pelo 
QR Code abaixo) ou ligar 
para 0800 055 50 99.

LBV leva 
o Natal a 
famílias 
carentes

O tempo médio de dura-
ção dos casamentos heteronor-
mativos, ou seja, entre pessoas 
do sexo oposto, na Paraíba é de 
14 anos, o menor tempo entre 
todos os estados do Nordeste, 
é o que aponta dados da pes-
quisa do Instituto Brasileiro de 
Geogradia e Estatística (IBGE), 
divulgados ontem. Ainda de 
acordo com o Instituto, tam-
bém houve um crescimento 
no número de divórcios e uma 
queda no número de casamen-
tos realizados. 

Em 2009, de acordo com 
o IBGE, o tempo de duração 
dos casamentos no Estado 
era superior aos dezoito anos, 
18,1 anos. Dez anos depois, em 
2019, essa duração sofreu uma 
redução, atingindo uma média 
de 14 anos, superior à média 
nacional que é de 13,8 anos, 
mas ficando abaixo da média 
da região Nordeste que é de 
14,9 anos. Os dados divulgados 
ontem pelo IBGE tem como 
base os registros administrati-
vos de cartórios, tabelionatos, 
varas de família, cíveis e foros. 
O levantamento apresenta ain-
da informações sobre nasci-
mentos, mortes, óbitos fetais, 
casamentos e divórcios.  

O estudo apontou ainda 
que houve uma redução no 
número de casamentos en-
tre pessoas do sexo oposto. 
Em 2009 eram quase 19 mil 
uniões, 18,3 mil e em 2019 
esse número caiu para 15,6 
mil, representando uma redu-
ção de 14.8%. Ainda segundo a 
pesquisa, também foi observa-
do um crescimento no número 
de divórcios concedidos em 1ª 
instância ou por escritura. Em 
2009 eram 3,3 mil divórcios no 
Estado e, em 2019, esse núme-
ro saltou para 4,6 mil, um cres-
cimento de 37%. 

Os casamentos que ti-
nham entre 5 e 9 anos de du-
ração foram os que mais regis-
traram divórcios, com 25,1%. 
Seguidos pelas uniões que ti-
nham de 0 a 4 anos com 23,3%. 
Já os casamentos com 26 anos 
ou mais registram um percen-

tual de divórcios de 18,3%. As 
uniões de 10 a 14 anos ficaram 
com 14,8%. Em seguida apa-
recem as uniões de 15 até 19 
anos, com 9,3%. O menor ín-
dice de divórcio foi registrado 
entre os casamentos com mais 
de vinte anos, de 20 a 25 anos, 
com 8,9%.

Os dados ainda apon-
tam que, comparado ao ano 
de 2009, as pessoas estão se 
casando mais tarde e se divor-
ciando mais cedo, na Paraíba. 
No grupo das mulheres, a ida-
de média para casar passou de 
25,5 anos, em 2009, para 27,8 
anos, em 2019. Já para os ho-
mens, a idade média em que se 
casam saltou de 28,2 anos para 
30,3. A idade média dos divór-
cios, idade que tinham na data 
do divórcio,  diminuiu de 40,5 
anos para 39,3, entre as mulhe-
res e, de 43,5 anos para 42,2, 
entre os homens. 

Ainda segundo o levan-
tamento, em 2019 foram 
realizadas 112 uniões entre 
pessoas do mesmo sexo. As 
uniões homoafetivas, na Pa-
raíiba. Foram 83 casamentos 
entre cônjuges do sexo femini-
no e 29 entre cônjuges do sexo 
masculino. 

Em 2019 os meses com o 
maior número de casamentos 
realizados foram dezembro e 
janeiro. Em dezembro foram 
2,4 mil e 1,7 mil em janeiro. Já 
os meses com o menor núme-
ro de uniões realizadas foram 
abri, com 876, março com 928 
e agosto com 929. Enquanto o 
mês de maio, conhecido como 
o mês das noivas e que costu-
ma movimentar o setor de ves-
tidos e outros, registrou 1.023 
uniões em todo o estado.

Em 2009, de acordo 
com o IBGE, o tempo de 
duração dos casamentos 
no Estado era superior a 
18 anos; hoje, ele é de 

apenas 14 anos 

Cresce guarda compartilhada em divórcios
A pesquisa apontou ainda que, entre 

os casais com filhos menores de idade e 
que se divorciaram em primeira instân-
cia, em 2019, a maioria dos filhos ficou 
com as mães, 69%. Apesar do índice ser 
alto, o levantamento destaca que esse 
percentual observado é menor que o 
registrado em 2014, no início da série, 
quando 84,5% dos filhos ficaram sob a 
guarda da mãe. Por outro lado, também 
cresceu o percentual de filhos que ficaram 
sob a guarda de ambos os cônjuges. Em 
2019, esse número foi de 21,4% e, em 
2014, era de 7,5%. Esse crescimento tem 
como um dos fatores uma lei de 2014 que 
passou a priorizar o processo de guarda 
compartilhada entre os pais nos casos 
de divórcios. 

Já os filhos em que as guardas 
ficaram sob a responsabilidade do pai 
foi de 6,1% no último ano, que pode ser 
considerada estável em relação a 2014, 
quando foi registrado o percentual de 6%. 
No entanto, esse número é superior ao 
de 2018, que era de 3,8%. 

Ainda de acordo com as Estatísti-
cas do Registro Civil, divulgadas pelo 
IBGE, dos 4.085 divórcios concedidos 
em primeira instância na Paraíba, no 
ano passado, aproximadamente 2,1 
mil envolveram casais que tinham filhos 
menores de idade.

Quedas no número de mortes
Em 2019, o percentual de mortes por 

causas não naturais registradas na Paraí-
ba foi de 7,1%. Esse percentual é abaixo 
da média brasileira que é de 7,5% e 
também menor que a média nordestina, 
que é de 9,55%. Segundo o IBGE, esse 
é o menor índice observado até então. 

No total, a Paraíba registrou cerca de 
26,8 mil mortes, o que indica um aumento 
de 2,2% em relação ao observado no ano 
anterior, de 26,2 mil. Das mortes consta-
tadas em 2019, 24,5 mil ocorreram por 
causas naturais e outras 1,9 mil por razões 
não naturais. O mês de maio teve a maior 
quantidade de registros observado, com 
2,4 mil. Já o mês de fevereiro registrou o 
menor número, com 1,9 mil.

Entre as mortes registradas em 2019, 
cerca de 63,4% foi de pessoas entre 
25 anos ou mais de idade. Esse grupo 
responsável pela maior proporção. No 
grupo das crianças com menos de um 
ano esse percentual foi de 2,5%, o que 
representa uma queda significativa em 
comparação com o ano de 2002, quando 
o percentual registrado foi de 6,2%. 

Ainda em 2019, a Paraíba registrou 
57,2 mil nascidos vivos, o que representa 
uma queda de 4,2% em comparação ao 
total de 2018, de acordo o IBGE, quando 
foram registrados 59,7 mil nascidos vivos. 

Estudo do IBGE revelou ainda que as pessoas estão se casando mais tarde e se divorciando mais cedo na PB

Foto: Pixabay

É muito legal deletar a mania de contar os minutos
Há um sistema filosófico que abraça a 
utilidade prática como critério de ver-
dade. Como se todos fôssemos objetos 
d’utilidade pública. Identifica o último 
como o verdadeiro. Importando ou não 
que sejamos pessoas anônimas. E o prag-
matismo? Seria uma praga?
      De repente, pode ou não pode o con-
ceito de música popular brasileira sofrer 
por tagarelices pragmáticas?
      Houve uma época de dias dançantes 
(metade dos anos 80) em que o Rio de Janei-
ro pegava fogo, como São Paulo, com coisas 
tipo “saturday night fever” e a Rede Globo 
sacudindo para todo o País cenas do filme em 
que John Travolta fascinou jovens plateias mil 
dançando com Karen Gorney (foto).
         

nnnnnnnnnn

      Por que a maior parte da crítica musi-
cal do Brasil tem preocupação em acusar 
ou defender o consolidado esquecendo de 
provocar o não consolidado, ou por ele per-
guntar na medida em que as gravadoras e as 
estações de rádio não o fazem emergir?

       Por que não orienta em cima dos dados do 
novo compositor que nasce velho? Por que não 
questiona e remexe com o domínio, a pirataria, o 
neocolonialismo das multinacionais? E o prag-
matismo de baixo nível dos que trabalham 
diretamente com as cúpulas das Universal-da-
vida? Onde a responsabilidade da crítica, do 
tal “jornalismo cultural”? É preciso evitar o 
fanatismo pragmático que leva um jornalismo 
especializado a criar obsessões em nome de 
um discutível “padrão de qualidade”.
       Na semana passada, antes de escutar a reedi-
ção completa da trilha sonora de “West Side Story”, 
recorri aos meus arquivos, procurando (e ainda 
bem que encontrei) este claro e lúcido depoimento 
de Carlos Estevam à extinta revista “Visão”:
       “Quando uma sociedade chega ao ponto de erigir 
o pragmatismo em virtude, essa sociedade não neces-
sita mais pensar. Como bem definia Oliveira Vianna, 
a nossa é uma sociedade amorfa. Aqui, os setores em 
que tecnicamente se divide a classe média dominante 
estão praticamente fundidos. É por isso que as cama-
das novas dessa classe são extremamente débeis, com 
pouco ou nenhum pensamento original”.
       Esse depoimento foi em 1979. Alguma 
coisa mudou? É bom acabarmos a mania de 
contar os minutos. O tempo não tem nada a 
ver com as ideias do ar.
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Paraibano 2021
A Fedearção Paraibana de Futebol (FPF) reúne na segunda-feira, 
dia 14, os dirigentes dos oitos clubes que disputarão o Campeonato 
Paraibano 2021 para definir o formato da competição. Página 16
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Governador João Azevêdo determina apuração 
imediata do assassinato do ex-prefeito de Bayeux

O governador João Aze-
vêdo determinou a imediata 
apuração do assassinato do 
ex-prefeito de Bayeux, Expedi-
to Pereira de Souza (MDB), 72 
anos, ocorrido na manhã de on-
tem, no bairro de Manaíra, em 
João Pessoa. Ele foi assassinado 
com dois tiros por um homem 
em uma motocicleta preta na 
avenida Sapé.

As investigações para apu-
rar o assassinato do exprefeito 
Expedito Pereira estão a cargo 
das Polícias Civil e Militar. Câ-
meras de segurança instaladas 
na avenida Sapé serão analisa-
das pela polícia na tentativa de 
identificar o autor dos disparos 
que atingiram e mataram o ex
-prefeito de Bayeux. 

No local do crime, a dele-
gada Vanderléia Gadi informou 
que irá solicitar imagens de câ-
meras de outras avenidas para 
saber o trajeto do criminoso, 
tanto antes de cometer o as-
sassinato como também após o 
homicídio. O político residia em 
um condomínio na Rua Geraldo 
Costa, a cerca de 150 metros do 
local onde foi morto e próximo 
do estabelecimento onde sem-
pre encontrava os amigos.

Uma guarnição da Compa-
nhia Especializada de Apoio ao 
Turismo (Ceatur), sob o coman-
do do tenente Thierry de Souza, 
chegou ao local poucos minutos 
depois, mas já encontrou o polí-
tico sem vida. Várias guarnições 
da PM realizaram rondas, no 
entanto, até o fechamento desta 
edição o autor dos disparos não 
havia sido localizado. De acordo 
com a perícia, Expedito foi atin-
gido por dois disparos na lateral 
do braço direito, sendo que um 

transfixou o tórax, provocando 
a sua morte.

Imagens de duas câmeras 
de segurança da avenida Sapé 
gravaram toda a cena do assas-
sinato. Era exatamente 9h13 
quando Expedito se dirigia a 
um ponto comercial, aonde ia 
todos os dias para conversar 
com amigos. Ele saiu do prédio 
onde morava e caminhava sozi-
nho quando um homem, numa 
moto modelo Fan, antiga, de cor 
preta, trajando camisa social 
azul clara, emparelhou com o 
político e efetuou dois disparos 
para, em seguida, fugir do local. 

Na conversa com a impren-
sa, no local do crime, o tenente 
Thierry disse que não acredita 
em tentativa de assalto porque 
o autor dos disparos não des-
ceu da moto para tomar algum 
pertence da vítima. “Ele atirou 
e foi embora e agora estamos 
buscando informações para 
tentar entender o que aconte-
ceu”, disse o oficial da PM.

O corpo de Expedito Pe-
reira está sendo velado desde 
ontem no hall da Prefeitura 
Municipal de Bayeux, seguindo 
protocolos sanitários exigidos 
durante a pandemia de covid. 
O sepultamento está marcado 
para às 16h desta quinta-feira 
no Cemitério Nossa Senhora da 
Boa Morte.

Para polícia, 
Expedito Pereira 
foi executado

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

Cardoso Filho 
josécardosofilho@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

O primeiro a divulgar 
nota prestando solidarie-
dade à família de Expedito 
Pereira ontem mesmo pela 
manhã foi o presidente da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, deputado Adriano 
Galdino (Avante), ocasião 
em que também já anun-
ciava o decreto de luto por 
três dias na Casa. Em nome 
de todos os 36 deputados 
estaduais e servidores da 
Assembleia Legislativa, ele 
lamentou a morte do ex-
-deputado estadual e ex-
-prefeito de Bayeux, e, de 
imediato. “É com profunda 
tristeza que recebo a notícia 
da morte repentina do ex-
-deputado Expedido Pereira, 
um político muito atuante e 
preocupado com a saúde e 
bem-estar da população de 
Bayeux”, afirmou. 

CÍCERO LUCENA 
O prefeito eleito de 

João Pessoa, Cícero Lucena, 
manifestou seu profundo 
pesar diante da trágica mor-
te do médico e ex-prefeito 
de Bayeux, Expedito Pereira. 
Para Cícero, Expedito era 
um homem de bom cora-
ção que dedicou sua vida 
ao povo de Bayeux e deixa 
um legado de trabalho e as-
sistência aos mais carentes. 
“Nossas condolências ao 
povo de Bayeux, aos amigos 
e familiares do Dr. Expedi-
to Pereira neste momento 
de dor e tristeza. Pedimos a 
Deus que o receba de bra-
ços abertos na eternidade”, 
disse.

PREFEITA
A prefeita de Bayeux, 

Luciene Gomes (PDT), que 
está em Brasília, também 
emitiu nota decretando luto 
por três dias e lamentando 
a morte de Expedito Pereira. 
Prestando solidariedade à 
família dele, ela disse que “o 
Dr. Expedito era um homem 
de índole pacífica, destituído 
de qualquer maldade e mui-
to conceituado no municí-
pio, pelos enormes serviços 
prestados à comunidade 
como gestor público e mé-
dico. É com muita tristeza 
e profunda dor no coração 
que lamento a morte do 
amigo”. Ela  observou que 
o ex-prefeito “era homem 
íntegro que sempre ajudou 
o nosso povo da cidade”. 

FAMUP
Também em nota 

expedida pelo seu presi-
dente, George Coelho, a 
Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba 
(Famup) lamentou a morte 
do ex-prefeito de Bayeux e 
aproveitou para também 
prestar solidariedade à fa-
mília: “A Federação lamenta 
o assassinato de um homem 
público que era comprome-
tido com as causas popu-
lares e que desempenhou 
gestões que muito contri-
buíram para o crescimento 
do município de Bayeux. A 
Famup e seus filiados ex-
ternam seu mais profundo 
pesar aos familiares e ami-
gos pela morte violenta do 
ex-prefeito Expedito”.

BERG LIMA
Por telefone, o ex-

-prefeito Berg Lima(PL) 
também se disse “surpreso 
e muito triste” com o fato. 
Ele lembrou que, apesar de 
já ter mantido duas disputas 
políticas com o ex-prefeito 
Expedito Pereira, sempre 
viu nele “um adversário 
respeitoso” e que “nunca 
contribuiu para que o nível 
dos debates descambasse 
para o pessoal”.

“Crime foi planejado”
Como o crime ocorreu próximo do condomínio 

onde Expedito Pereira morava, familiares chegaram 
rapidamente ao local do crime. A filha dele, Vitória 
Pereira, conversou com os policiais e a imprensa, 
afirmando que seu pai nunca reclamou de alguma 
ameaça e também não falava em relação a algum tipo 
de rixa, pessoal ou política.

Vitória disse não entender o que poderia ter 
ocorrido para seu pai ser morto. “Ele era querido, 
principalmente em Bayeux que o acolheu como filho”. 
Ela acrescentou que seu pai sempre andava sozinho, 
frequentava a praia e os caminhos percorridos por ele 
eram conhecidos. “Esse crime foi muito bem planeja-
do”, lamentou.

A delegada Wanderléia Gadi não tem dúvidas de 
que Expedito tenha sido vítima de uma execução, pois 
nada levaram. A certeza é porque não há qualquer tipo 
de diálogo entre o criminoso e o político. No bolso da 
calça estavam a carteira e o aparelho celular. No local 
do crime, a delegada soube que pouco antes de sair 
de casa o político teria recebido uma ligação no celu-
lar, no entanto, não disse de quem se tratava. “Vamos 
analisar todas as informações, imagens das câmeras 
e também a ligação que ele recebeu para firmar uma 
linha de investigação”, acrescentou a delegada.

A família do ex-prefeito de Bayeux informou que 
ele teria se envolvido em um acidente de trânsito com 
um motoqueiro. Esse fato também será investigado, 
de acordo com a polícia.

LUTO POLÍTICO E 
SOLIDARIEDADES

‘Médico da cidade’: prefeito 
de Bayeux por quatro vezes

O médico Expedito Pe-
reira foi prefeito de Bayeux 
quatro vezes, a primeira delas 
em 1992 quando, na condi-
ção de vice, assumiu no lugar 
do então prefeito Lourival 
Caetano que faleceu durante 
o mandato. Em 1996, ele foi 
eleito com o apoio do então 
governador do Estado, José 
Maranhão, com quem viria 
manter uma relação de ami-
zade e de correligionário que 
perdurou por muito tempo. 

Nas eleições municipais 
de 2000, ele novamente con-
seguiu a eleição, mas, desta 
vez, não conseguiu terminar 
o mandato. Foi afastado pela 
Justiça graças a uma AIJE im-
petrada pela candidata der-
rotada, Sara Domiciano que 
era do PSDB e que se trans-
formou prefeita de Bayeux. 

Em 2008, já se afastando 
do então PMDB e ingressan-
do nas fileiras do PTB, Expe-
dito Pereira voltou a disputar 
a Prefeitura, mas terminou 
perdendo para o radialista 
Jota Júnior, justamente o novo 
correligionário lançado na 
política local pelo então go-
vernador José Maranhão.

Mas, depois de ter entra-
do, o médico Expedito Pereira 
não desistia mais da política. 
Em 2012, já como aliado do 

então governador Ricardo 
Coutinho (PSB), voltou a dis-
putar e a conquistar a Prefei-
tura de Bayeux.

Desta vez, conseguiu 
exercer o mandato por in-
teiro, mas, ao contrário da 
primeira vez, tropeçou em 
algumas ações da gestão e, 
em 2016, disputando a ree-
leição, perdeu para o jovem 
Berg Lima que, à época, era 
do desconhecido PMN.

A origem
Com um consultório na 

Avenida Liberdade, onde 
uma vez por semana atendia 
pessoas carentes, Expedito 
Pereira terminou se trans-

formando, depois de Louri-
val Caetano, no político mais 
conhecido e mais influente 
do município de Bayeux des-
sas últimas quatro décadas. 

Tanto é assim que, en-
tre um mandato e outro de 
prefeito, também disputou 
a Assembleia Legislativa 
obtendo boa votação, muito 
embora não tenha conquis-
tado a titularidade que de-
sejava. Mesmo assim, como 
suplente, conseguiu assumir 
uma vez no lugar da então 
deputada Iraê Lucena(PM-
DB) quando esta foi convoca-
da para assumir a Secretaria 
da Mulher no Governo de 
José Maranhão, em março 
de 2009. Médico por forma-
ção, ele também exerceu os 
cargos de secretário de Saú-
de da cidade de Santa Rita 
e diretor do Hospital Edson 
Ramalho em João Pessoa.

Natural da cidade de 
Bonito de Santa Fé, no Alto 
Sertão, Expedito Pereira 
chegou à Bayeux na década 
de 60 junto com sua família. 
Cursando Medicina na UFPB, 
durante a ditadura militar, 
fez parte de movimentos es-
tudantis e chegou a ser preso 
em 1968 e, assim como tan-
tos outros ativistas da época, 
terminou libertado depois 
da intervenção do então ar-
cebispo de Olinda e Recife, 
Dom Hélder Câmara.

“Dr. Expedito Pereira, o 
médico da cidade”, este era 
o slogan de Expedito Pereira 

durante as campanhas 
políticas. Ele era médico 

gastroenterologista e clínico 
geral. Natural da cidade 
de Bonito de Santa Fé, no 
Sertão, se transferiu com a 

família, na década de 1960, 
para Bayeux, na região 

metropolitana de João Pessoa.

Câmeras de segurança flagaram o crime (no alto); ainda ontem, corpo de Expedito Pereira foi velado na Prefeitura de Bayeux
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Ex-prefeito Expedito 
Pereira foi executado 

com dois tiros 
disparados por um 
homem numa moto 
na manhã de ontem.
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Canadá aprova vacina da Pfizer
e começa imunização este mês
País é o terceiro do mundo a confirmar o início de uma campanha de vacinação em massa, após Reino Unido e Bahrein

O governo do Canadá pode receber até 76 milhões de doses da vacina produzidas pela Pfizer e BioNTech 

Foto: Agência Brasil

O Canadá aprovou ontem 
a primeira vacina para a co-
vid-19, abrindo caminho para 
que as doses produzidas pela 
Pfizer e BioNTech sejam dis-
tribuídas e administradas em 
todo o país. O Canadá é o ter-
ceiro, depois do Reino Unido 
e do Bahrein, a dar luz verde à 
imunização e já havia sinaliza-
do que pode começar a cam-
panha na próxima semana.

O Canadá tem um sistema 
temporário de revisão acele-
rada de medicamentos muito 
semelhante às autorizações de 
uso de emergência da Agência 
de Medicamentos e Alimentos 
dos Estados Unidos (Food and 
Drug Administration, FDA, na 
sigla em inglês).

“A aprovação da vacina 
é apoiada por evidências de 
que é segura, eficaz e de boa 
qualidade”, disse a agência 
reguladora Health Canada em 
um comunicado. A vacina foi 
inicialmente autorizada para 
uso em pessoas com 16 anos 
de idade ou mais.

A notícia chega um dia 
antes de um painel de con-
sultores do FDA revisar e re-
comendar se a agência dos 
EUA deve autorizar o uso da 
vacina Pfizer, e um dia depois 
de os cidadãos do Reino Unido 
se tornarem os primeiros no 

No centro das negociações 
políticas das eleições para a su-
cessão da Câmara dos Deputa-
dos, a votação da proposta de 
reforma tributária ficou para 
2021. O presidente da Comis-
são Mista de Reforma Tribu-
tária, senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA), anunciou ontem a 
prorrogação dos trabalhos até 
31 de março de 2021.

“Considerando o calen-
dário legislativo de dezembro, 
assim como as eleições da 
Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, em fevereiro, 
decidimos, em conjunto, solici-
tar a prorrogação da Comissão 
Mista da Reforma Tributária 
até 31 de março de 2021”, pos-
tou o senador no Twitter.

Na mensagem, o senador 
postou foto de uma reunião 
com o relator da proposta, 
deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-AL). Aguinaldo havia pro-
metido apresentar o parecer 
ao longo desta semana.

O próprio Maia chegou 
a dizer que tinha 320 votos 
para a aprovação do texto em 
primeiro e segundo turnos na 
Câmara até o final do ano. A 
liderança do governo, contrá-
ria à votação, trabalhou para a 
proposta não avançar.

A PEC da Câmara, apre-
sentada pelo deputado Baleia 
Rossi (MDB-SP) e idealizada 
por Bernard Appy, cria o Im-
posto sobre Operações com 
Bens e Serviços (IBS), substi-
tuindo três tributos federais 
(IPI, PIS e Cofins), o ICMS, que 
é estadual, e o ISS, municipal.

Reforma tributária só
será votada em 2021

Sessão é aprovada

Senado debaterá com laboratórios e 
governo vacinação contra a covid-19

O Senado aprovou ontem 
a realização de uma sessão de 
debates para que se conheça 
os detalhes do plano nacio-
nal de vacinação contra a 
civud-19, elaborado pelo Go-
verno Federal. A lista de con-
vidados para a sessão conta 
com os nomes do ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello; do 
diretor da Fiocruz, Rodrigo 
Murtinho; do diretor do Insti-
tuto Butantan, Dimas Covas; e 
o secretário de vigilância em 

Saúde da Agência Nacional de 
vigilância Sanitária (Anvisa), 
Arnaldo Medeiros.

Representantes dos la-
boratórios fabricantes das 
vacinas também serão con-
vidados. A data dessa sessão 
ainda será marcada. O reque-
rimento foi assinado por vá-
rios senadores, que querem 
explicações sobre as provi-
dências do Governo Fede-
ral quanto ao oferecimento 
da vacina contra a covid-19 
para a população.

“várias dúvidas pre-
cisam ser esclarecidas, in-

clusive, já existem ações no 
[Supremo Tribunal Federal] 
STF, a primeira que obriga 
que o Governo Federal apre-
sente um plano de vacina-
ção e a outra que questiona 
o presidente da República 
de ter desautorizado o mi-
nistro da Saúde, em relação 
a possível compra da vaci-
na Coronovac. É necessário 
que o Congresso Nacional 
busque sanar essas dúvidas 
à população”, diz um trecho 
do requerimento.

Um dos autores do re-
querimento é o senador Espe-

ridião Amin (PP-SC). Para ele, 
o Brasil tem particularidades 
que demandam atenção e 
conhecimento desse plano. 
“A vacina é uma verdadeira 
aflição. Temos a obrigação de 
contribuir para que o Brasil 
conheça os detalhes de um 
plano nacional de vacinação. 
A polêmica e as controvér-
sias do que seria o plano de 
vacinação, em um país com 
dificuldades de logística, 220 
milhões de habitantes, impõe 
que o Senado dedique um es-
paço de uma sessão para dis-
cutir o tema”, disse.

O presidente Jair 
Bolsonaro demitiu nessa 
quarta-feira, 9, o ministro 
do Turismo, Marcelo Álva-
ro Antônio. Como mostrou 
o Estadão, o cargo dele era 
um dos que deveriam en-
trar na reforma ministe-
rial inicialmente prevista 
para fevereiro. O mais co-
tado para assumir seu lu-
gar é o presidente da Em-
bratur, Gilson Machado.

Segundo o Estadão 
apurou com integrantes 
do Palácio do Planalto, a 
queda de Álvaro Antônio 
foi atribuída ao ministro-

chefe da Secretaria de 
Governo, Luiz Eduardo 
Ramos. Os dois vinham 
divergindo internamen-
te porque o ministério 
passou a ser citado como 
moeda de troca por apoio 
no Congresso.

Com isso, Álvaro An-
tônio deve reassumir seu 
mandato de deputado fe-
deral por Minas Gerais. 
Ele é filiado ao PSL e é in-
vestigado pelo Ministério 
Público sob suspeita de 
desviar recursos de cam-
panha por meio de candi-
daturas de mulheres nas 
eleições de 2018.

O ministro foi recebi-
do na tarde  de ontem por 
Bolsonaro.

Bolsonaro demite o 
ministro do Turismo

Um espelho
Chegou dezembro, mas ainda em novembro gesto-

res já colocaram luzes nas árvores, enfeitando a cidade. 
Deixando o clima mais natalino. Eu sei que o Natal aque-
ce um pouco mais o coração da gente. Ou talvez inquie-
te mais nosso coração. Tento me apegar as coisas boas, 
a Esperança. Mas nunca lí Poliana Moça, por achar um 
livro chato, água com açúcar. Sempre gostei do real. E 
nunca abdiquei do ato de imaginar.

Assim em dezembro tento ir construindo minha 
narrativa de “despedida” de 2020. Não sei ao certo se 
esse ano nos deixará. Um trauma não é fácil de ser con-
tornado. O mar de dores vividas na proporção global, em 
2020, talvez não seja borrado por nenhum tipo de es-
quecimento. Talvez como no mito de Inanna, tenhamos 
que ir bem no subterrâneo das experiências, para depois 
poder emergir. Comigo acontece que os sonhos chegam 
intensamente.

Sonhei outro dia com mainha, que depois de 17 anos 
de sua partida a imagem chega suave como uma aqua-
rela. Sobre a irmã perdida em abril de 2020? Só a opaci-
dade, o vazio, o silêncio. Talvez quando a dor aliviar eu 
sonhe, meu inconsciente flua outra vez, e a reencontre 
no simbolismo para um abraço enquanto a noite durar, e 
depois acordar com a sensação da clandestina felicidade.

Em dezembro, ainda de 2020, enquanto comemo-
ramos 100 anos de Clarice Lispector, contabilizamos os 
mil dias sem a Marielle Franco, cujo assassinato é a ex-
pressão da necropolítica e de uma fissura profunda no 
sistema político brasileiro, que ignora completamente 
a gravidade desse acontecimento para a democracia do 
país. Solidarizo com a família e amigos de Marielle, e sigo 
dando pêsames ao Brasil pela fragilidade de suas insti-
tuições representativas.

No lugar da árvore natalina estou me vestindo sim-
bolicamente de cinzas pela morte de tantas crianças ne-
gras nas periferias desse país. Se a gente se compadeceu 
com a imagem da criança morta no game bizarro mos-
trado no filme Bacurau (de Kleber Mendonça), imagina 
o tamanho da dor das mães, pais, irmãos, amigos das 
crianças negras mortas por balas que não foram perdi-
das. Como nominar tamanha atrocidade de “bala perdi-
da”? Como considerar que seja acaso a morte de tantas 
crianças negras brincando em suas calçadas, ou dentro 
de suas casas, ou colocadas num elevador, como o meni-
no Miguel? Eu não sou Poliana Moça, e essa coisa do espí-
rito do Natal para invadir lojas, passar o dia empazinado, 
e o dia seguinte de ressaca, nunca funcionou comigo.

A minha imaginação de Natal quem deu foi mainha, 
e era bem simples. Primeiro poder rezar agradecendo 
a vida, depois, quando o ano era bom, se arrumar com 
roupa nova, se sentir mais bonita. E por fim, a liberdade. 
Quando eu podia sair e voltar para casa às dez da noite 
com minha amiga Marisa Dantas, muitas das vezes fa-
zendo o trajeto da Rua do Prado até a sorveteria Rainha. 
A espiritualidade, o afeto e a liberdade sempre foram os 
principais presentes natalinos.

O ouro, incenso e mirra vão se refazendo cotidiana-
mente na minha existência, no espaço invisível do pre-
sépio, que acaba se materializando no Natal. No Natal eu 
evoco a memória de todos os presépios que vi na casa da 
amiga Agostinha, que tinha uma coleção linda que tanto 
amava. Apenas por meio das expressões de amor consigo 
ainda enxergar a Cristandade. Sem templos, sem dogma-
tismo, sem paralelismo político-religioso, sem vozes be-
ligerantes, sem tronos, sem poder…

De que vamos ou vou me cercar neste Natal? Acre-
dito ainda que de uma prece, afeto e liberdade. Eu de-
sejo ainda ver o Tempo metamorfoseando-me. Observo 
agora meus cabelos, agora mais grisalhos, e recordo 
dos cabelos de minha avó e mainha. Nessa pandemia 
pude olhar mais para os meus e eles que iam me falan-
do dos caminhos percorridos até aqui. Tive mais tempo 
para olhar o espelho. vi mais vezes meu olhar perplexo, 
assustado por vezes com a convicção da iminência da 
morte agora escrita com o M maiúsculo e grafado nas 
estatísticas da Covid-19. Cheguei a dar conta também 
da variabilidade das lentes que carrego desde a adoles-
cência, com as quais pude enxergar melhor o Universo, 
dentro e fora de mim.

Intimamente desejo um Natal mais silencioso. Meu 
gesto de saudade a todas as pessoas que não estão aqui 
nessa passagem do Tempo.

criticadasmidias@gmail.com

Raquew Azevêdo
SandraAgência Estado

mundo a tomar as vacinas fora 
dos testes clínicos.

O Canadá receberá um 
embarque antecipado de até 
249 mil doses da vacina da 
Pfizer este ano. A província 
de Saskatchewan disse nessa 
quarta-feira que espera re-
ceber doses suficientes para 
1.950 pessoas até terça-feira 
para inocular profissionais 
de saúde em contato direto 
com pacientes contaminados 
pela covid-19.

“A decisão de hoje da 
Health Canada é um momen-
to histórico em nossa luta 
coletiva contra a pandemia 
e é um grande passo para o 
retorno à normalidade no 
Canadá”, disse Cole Pinnow, 
presidente da Pfizer Canada, 
em um comunicado.

O premier de Quebec, 
François Legault, disse que a 
vacina recém-aprovada aju-
dará a aliviar a pressão sobre 
a hospitais congestionados 

da província quando pessoas 
vulneráveis, como profissio-
nais de saúde, junto com re-
sidentes de lares de idosos 
e cuidados de longa duração 
instalações forem inoculados. 
“Assim que esses três grupos 
forem vacinados, a situação 
vai melhorar muito”, disse ele 
a repórteres. Quebec espera 
55.000 doses da vacina a par-
tir de agora até o dia 4 de ja-
neiro e 1,3 milhão de doses de 
agora até 31 de março.

Marcelo Brandão
Agência Brasil

Jussara Soares e 
Tânia Monteiro
Agência Estado

Adriana Fernandes
Agência Estado
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Daniel Azevedo foi destaque no Brasileiro disputado em Recife ao ser campeão em quatro provas individuais

Nadador paraibano segue
competindo em alto nível

O nadador paraibano Da-
niel Azevedo continua alcan-
çando resultados expressivos, 
se constituindo numa das 
grandes promessas nas pis-
cinas, presença sempre cons-
tante em pódio de competições 
locais, regionais, nacionais e 
até internacionais. Na semana 
passada, o atleta de apenas 15 
anos, brilhou no Campeonato 
Brasileiro, etapa pernambuca-
na, sendo campeão em quatro 
provas. Daniel venceu os 200m 
peito, os 100m costa, 200m 
costa e campeão também nos 
200m medley.

Para Antonio Meira Leal, 
vice-presidente da Federação 
de Esportes Aquáticos da Pa-
raíba, a jovem revelação da 
natação paraibana tem sem-
pre se destacado nas compe-
tições que participa e com 
desempenho extraordinário. 
“Ele é um campeão brasilei-
ro, atleta que vem crescen-
do muito nas provas de sua 
especialidade (nado costa 
e peito), e obtido resulta-
dos fantásticos. Tem grande 
potencial e esperamos que 
consiga crescer ainda mais 
na natação para alcançar, no 
futuro, quem sabe disputar 
uma Olimpíada. Talento ele 
tem demais”, disse. 

Daniel  lamenta um ano 
atípico, com treinos reduzidos 
e até suspensão de treinamen-
tos por um tempo, devido a 
pandemia do coronavírus, 
passando por situações adver-
sas. “Não perdi o foco, voltei 
a treinar assim que os treinos 

foram liberados e mantive, 
mesmo que com restrições, 
minha rotina de exercícios fí-
sicos, o foco nas competições. 
Embora eu não tenha reduzido 
muito meus tempos, consegui 
bons índices nas provas em 
Recife e acho que ficarei bem 
posicionado entre os atletas 
nas categorias que disputei”, 
disse Daniel.

Os resultados das dispu-
tas realizadas em vários esta-
dos do país ainda estão sendo 
computados pela CBDA. Mas, 
mesmo sagrando-se campeão 
das disputas, nenhum atle-
ta que participou das provas 
receberá o título de campeão 
brasileiro em 2020, em função 
das provas terem sido dispu-
tadas em condições diferentes 
em cada localidade.  Para Da-
niel, que pontuou muito bem, 
os resultados servirão para 
medição de performance jun-
to à Confederação o que pode-
rá propiciar convocações para 
competições futuras. 

Por conta da pandemia 
e para não ter aglomeração, 
a Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA) 
encarregou cada Estado de 
fazer o seu campeonato e os 
que não tinham condições 
de realizar, como no caso da 
Paraíba, encaminharam seus 
atletas para outros estados. 
Os tempos destas disputas 
serão registrados no históri-
co de cada atleta, valerão para 
ranking nacional, e o atleta 
poderá participar da seleção 
brasileira.

Ronaldinho entre os 
melhores do mundo

O meia Ronaldinho Gaúcho 
está concorrendo ao prêmio 
de melhor jogador do sé-
culo XXI pela “Globe Soccer 
Awards”. O brasileiro está na 
final com Lionel Messi, Cris-
tiano Ronaldo e Mohamed 
Salah. Os quatro foram os 
mais votados entre 28 estre-
las, incluindo Ronaldo Fenô-
meno, Andrea Pirlo, Neymar, 
Francesco Totti e Zlatan 
Ibrahimovic. Os vencedores 
serão conhecidos no dia 27 
de dezembro, em cerimônia 
virtual devido à pandemia da 
covid-19, a doença provocada 
pelo novo coronavírus.

Neymar volta a
condenar racismo 

Atacante do Paris Saint-
Germain e da seleção brasi-
leira, Neymar se posicionou 
contra o racismo nas redes 
sociais. A publicação foi 
feita após o acontecimento 
histórico ocorrido nessa ter-
ça-feira, durante a partida 
entre Paris Saint-Germain 
e Istanbul Basaksehir, vá-
lida pela sexta e última 
rodada da fase de grupos 
da Liga dos Campeões da 
Europa. Na ocasião, após 
um suposto ato racista do 
quarto árbitro, jogadores 
das duas equipes decidiram 
deixar o gramado.

Surto de covid-19
atingiu o Palmeiras

O Palmeiras, que empatou 
em 1 a 1 com o Libertad pela 
Libertadores, passou nas últi-
mas semanas por um surto de 
casos de covid-19 no elenco e 
em membros da comissão téc-
nica e da diretoria. Só entre os 
jogadores foram mais de 20 
infectados e a grande maioria 
já voltou a jogar. Com tantas 
partidas seguidas, João Mar-
tins, auxiliar do treinador por-
tuguês Abel Ferreira - afas-
tado por covid-19 -, elogiou 
a postura dos atletas que se 
recuperaram e estão atuando 
com a metade da capacidade 
física em partidas decisivas.

Julgamento de
Robinho será hoje

Condenado em primeira 
instância a nove anos de 
prisão pela Justiça da Itá-
lia, em 2017, por estupro 
coletivo, Robinho retorna 
ao banco dos réus nesta 
quinta-feira. No julga-
mento em segunda instân-
cia, o Tribunal de Apelação 
de Milão vai analisar o 
recurso impetrado pela 
defesa do jogador e de 
seu amigo, Ricardo Falco. 
A presença dos acusados 
não é garantida. É possí-
vel que haja uma decisão 
no mesmo dia. O caso será 
analisado por três juízes.

Curtas
Foto: Divulgação

Daniel  Azevedo venceu os 200m peito, 100m costa, 200m costa e foi campeão também nos 200m medley

Acolhimento

Fluminense abriga garotos que estavam
em cárcere privado em Duque de Caxias

O Fluminense, em par-
ceria com o Conselho Tu-
telar de Duque de Caxias, o 
Ministério Público e a Vara 
da Infância de Duque de 
Caxias, abrigou os jovens 
que estavam sendo man-
tidos em cárcere privado, 
em um sítio em Duque de 
Caxias e foram libertados 
na última terça-feira em 
operação da Polícia Civil 
do Rio de Janeiro. O clube 
disponibilizou as instala-
ções do CT Vale das Laran-
jeiras, em Xerém, para que 
os meninos possam se re-
cuperar e quem sabe rea-
lizar o sonho de jogar no 
Tricolor, algo que estava 
sendo roubado deles.

"Há alguns dias fomos 
informados pelas autori-
dades competentes de que 
a operação policial iria 
acontecer e fomos procu-

rados, pois os meninos fi-
cariam sem um lugar apro-
priado para ir, de acordo 
com o Conselho Tutelar. 
Coloquei toda a equipe 
de Xerém à disposição 
das autoridades para que 
a gente pudesse receber 
essas crianças no nosso 
alojamento. Ficamos feli-
zes em poder contribuir 
com estas crianças e seus 
familiares, o Fluminense 
tem uma responsabilida-

de social enorme e, com o 
belíssimo trabalho que fa-
zemos no nosso CT em Xe-
rém, não poderíamos fazer 
nada de diferente a não ser 
acolher e ajudar estes me-
ninos no que eles necessi-
tarem", disse o presidente 
Mario Bittencourt.

Os meninos resgata-
dos receberão cinco re-
feições por dia, cuidados 
médicos, apoio psicológico 
dos profissionais da base 

do Fluminense, e testaram 
para COVID 19. Os jovens 
ficarão alojados no CT Vale 
das Laranjeiras, em Xerém, 
e realizarão uma peneira 
para tentarem realizar o 
sonho de se tornarem um 
Moleque de Xerém.

"Esta atitude do Flu-
minense é nobre e de suma 
importância para garantir 
os direitos destes jovens, 
evitando novos constran-
gimentos. Aqui no CT da 

base do Fluminense vão 
ter uma estrutura de alto 
nível e a ajuda para se re-
cuperarem de algo, que 
nem eles mesmo sabem a 
gravidade que estavam vi-
vendo", explicou Sabrina 
Torres, conselheira tutelar, 
do 4º Conselho Tutelar de 
Duque de Caxias.

Prisão
Segundo as investiga-

ções, Jorge Valnei dos San-
tos era o responsável pelos 
jovens, que vieram de ou-
tros estados com o pretex-
to de serem treinados para 
jogar em clubes do Rio de 
Janeiro, a um custo de R$ 
500 por família. Segundo o 
delegado titular da 61ª DP, 
Roberto Gomes, o local não 
possui nenhuma estrutura 
profissional e não tem au-
torização de nenhum órgão 
público para funcionar.

Jorge Valnei dos San-
tos foi preso em flagrante. 
Entre os crimes investiga-
dos, ainda de acordo com 
o delegado, estão: supres-
são de documentos, cárce-
re privado e estelionato. 
Os jovens ficavam presos 
no sítio, eram forçados a 
preparar suas próprias re-
feições e proibidos de ter 
contato com qualquer pes-
soa de fora.

Um dos garotos resgatado sendo submetido a teste da covid-19 no Centro de Treinamento localizado em Xerém

Foto: Mailson Santana/FFC

 Esta atitude do 
Fluminense é nobre e de 
suma importância para 

garantir os direitos destes 
jovens, evitando novos 
constrangimentos. Aqui 
terão uma estrutura de 

alto nível. 
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Na próxima segunda-feira, a federação reúne os dirigentes das equipes para definir o formato da competição

Último ano do Paraibano 
com oito clubes foi em 2009

A Federação Paraibana de 
Futebol (FPF) marcou para a 
próxima segunda-feira (14) a 
reunião do Conselho Arbitral 
do Campeonato Paraibano de 
2021. No encontro, os clubes 
remanescentes na primeira 
divisão de 2020 irão definir o 
formato de disputa para a com-
petição do próximo ano. Como 
não houve segunda divisão e 
o pleito do CSP e Sport Lagoa 
Seca - rebaixados na última 
edição da competição - para 
que pudessem seguir na elite 
do futebol local não foi atendi-
do, o Estadual do próximo ano 
terá apenas oito equipes, algo 
que desde 2009 não ocorria.

Até 2010, o Campeonato 
Paraibano de Futebol sempre 
teve muitas oscilações em rela-
ção ao quantitativo de equipes 
participantes, portanto, não é 
uma novidade a realização de 
disputas com oito equipes ou 
até mesmo com número in-
ferior a esse, assim também 
como em quantidade superior 
como em 2002 quando 15 
equipes disputaram a primei-
ra divisão. No entanto, desde a 
disputa do começo da década 
atual até a edição deste ano, 
todas as competições contaram 
com 10 equipes na elite do fute-
bol paraibano, portanto, foram 
11 anos seguidos mantendo o 
mesmo número de participan-
tes, algo inédito na história do 
torneio organizado pela FPF.

Essa maior regularida-
de na realização do Estadu-
al ocorreu, especialmente, 
pela necessidade de ajuste da 
competição local ao calendá-
rio nacional que passou a ser 
coordenado com maior rigidez 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) ao longo dos 
últimos anos. Desse modo, a 
competição teve que se ade-
quar ao longo de cada tem-
porada para se encaixar nas 
datas disponibilizadas pela 
CBF. No entanto, esse fator 
acabou interferindo em vá-
rios momentos no formato de 
disputa que acabou retirando 
de algumas edições da com-
petição embates importantes 
e clássicos estaduais.

Nesse sentido, equipes 
como o Botafogo já vinham 
defendendo a redução no 
quantitativo de participantes 
da primeira divisão para que a 
competição pudesse se adequar 
em um formato que permitisse 
um grupo único, com jogos de 
ida e volta, privilegiando os clás-

sicos contra o Treze e o Campi-
nense, por exemplo - jogos onde 
há mais apelo ao público e con-
secutivamente, maior renda. 

Sendo assim, a não reali-
zação da segunda divisão, em 
2020, por conta da pandemia 
da covid-19 se tornou a oportu-
nidade ideal para que os clubes 

que desejavam a redução da 
competição pudessem efetivar 
essa mudança. Para Alexan-
dre Cavalcanti, presidente do 
Botafogo, a pandemia elevou 
ainda mais a necessidade de 
se ter um campeonato mais 
curto para que este seja menos 
oneroso para os participantes.

“A gente mantém a posição 
de oito equipes, especialmente 
agora, pois  temos um ingre-
diente a mais para defender 
esse modelo por conta da pan-
demia. Eu não tenho como fa-
zer um campeonato com mais 
equipes e mais longo enquanto 
não temos público nos está-

dios. Dessa forma, o torneio se 
torna deficitário e fica muito 
ruim para as equipes que es-
tão jogando outras competi-
ções. Além disso, esse formato 
privilegia os clássicos que são 
fundamentais para as torcidas 
e para os clubes”, afirmou.

Entre as propostas para 
o formato da próxima edição, 
duas possibilidades hoje pos-
suem mais força. A primeira 
é a de um grupo único onde 
todos jogam contra todos em 
partidas de ida e volta, avan-
çando os quatro melhores para 
as semifinais em cruzamento 
olímpico - primeiro contra o 
quarto e segundo contra ter-
ceiro - e rebaixando os dois 
últimos colocados. 

A segunda, defendida pelo 
Botafogo, por exemplo, opta 
por dividir as oitos equipes em 
dois grupos para a classifica-
ção, mas com todos jogando 
contra todos, também em ida e 
volta. No final, os dois melhores 
de cada grupo avançam para 
as semifinais em cruzamento 
olímpico entre as duas chaves 
e o pior de cada grupo é rebai-
xado para a segunda divisão.  

“Dessa forma teremos 
um modelo mais enxuto para 
o campeonato e que irá privi-
legiar os jogos de mata-mata 
na fase de semifinais e finais, 
sem deixar de garantir que já 
na primeira fase nós possamos 
ter todos os clássicos, algo que 
nos últimos anos deixou de ha-
ver trazendo prejuízo técnico 
para a competição e também 
financeiro aos clubes”, explicou 
Alexandre Cavalcanti.

Outra possibilidade ven-
tilada é a realização de um 
quadrangular entre as quatro 
últimas equipes para definir 
os dois rebaixados, algo que 
aconteceu, por exemplo, na edi-
ção de 2016. Até a reunião da 
próxima segunda, onde, enfim, 
teremos a definição do modelo 
de disputa da competição, o 
que há de certeza é que o pró-
ximo estadual terá mesmo ape-
nas oito equipes e que, ainda 
assim, duas serão rebaixadas. 
Fatores que elevam a pressão 
para todas as equipes e reduz 
a margem de erro para quem 
deseja se classificar para a fase 
final ou escapar da degola. 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Belo vai receber R$ 70 mil de cota

Perilima vai estrear em Copa Sub-20

Começa qualifyng 
no Open de Vôlei 

Paraibano feminino com mais três jogos hoje em Bayeux

O Botafogo terá uma 
cota de apenas R$ 70 mil 
na fase preliminar da Copa 
do Nordeste de 2021. A 
informação foi prestada, 
ontem, por Eduardo Ro-
cha, da Liga do Nordeste. 
Houve uma redução de 
30% em relação ao valor 
pago na temporada pas-
sada quando Sampaio 

Corrêa, Altos, Juazeirense 
e Campinense receberam, 
cada um, a quantia de R$ 
100 mil. A redução se deve 
unicamente aos prejuízos 
que a pandemia do novo 
cronavírus vem causando 
ao futebol brasileiro. As 
receitas caíram assustado-
ramente, prejudicando o 
valor das cotas dos clubes. 

Na próxima sexta-feira, a partir das 
15 horas, no Estádio Ademir Cunha, 
na cidade de Paulista-PE, a Desporti-
va Perilima, representante da Paraíba 
ba Copa do Nordeste Sub-20, fará a 
sua estreia na competição diante do 
ABC, de Natal. O time paraibano está 
no Grupo C ainda com Bahia e Forta-
leza com os outros jogos nos dias 13 
e 15 respectivamente. A competição 
em sua fase de grupos conta com 16 

equipes, divididas em quatro grupos, 
se classificando oito, duas por grupo. 
A Liga do Nordeste custeia as despe-
sas de alimentação, hospedagem e 
transporte terrestre, com delegação li-
mitada a 23 pessoas. As categorias de 
base da Perilima vem se destacando 
e na semana passda a equipe sub-12 
conquistou um torneio em Toritama, 
no interior de Pernambuco, com o sub-
16 ficando em segundo lugar.

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 
20/21 chega à quinta etapa open 
masculina nesta semana. O torneio, 
que é o último de 2020, tem início 
hoje com a disputa do qualifyng, com 
24 duplas em jogos eliminatórios. Mais 
uma vez o Centro de Desenvolvimento 
de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ) 
abrigará a competição que recebe as 
melhores duplas do país. O primeiro 
dia de competição da quinta etapa 
masculina será reservado à fase de 
classificação, o qualifying, com 24 du-
plas com menor pontuação no ranking. 
Nesta parte do torneio as duplas jogam 
em sistema de eliminatória simples e 
as oito vencedoras na última rodada 
se classificam. As partidas começam às 
8h e todas contarão com transmissão 
ao vivo nos canais oficiais da CBV. A 
Paraíba tem três atletas nesta fase: 
Rafael, Pedro Resende e Thiago. O tor-
neio principal com as principais duplas 
começa somente amanhã.

A segunda rodada do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino de 2020 programa para esta quinta-feira mais três partidas, todas 
no Estádio Lourival Caetano, na cidade de Bayeux. Às 15 horas vão se enfrentar o Internacional e o Botafogo com favoritismo amplo 
para o time da estrela vermelha que venceu o Auto Esporte na estreia por 4 a 0 enquanto seu adversário perdeu de 14 a 0 para 
o Mixto. O segundo jogo, às 18h, promete bastante porque as duas equipes golearam na abertura por 14 a 0 os seus adversários. 
Kashima e Mixto é briga por vaga nas semifinais. E às 21 horas o terceiro confronto entre Guará e Auto Esporte, equipes que buscam 
a reabilitação. A competição conta com seis clubes e a última rodada da fase de classificação será no próximo domingo.

Curtas
Foto: Edson Matos

Botafogo e Treze disputaram as 
semifinais do Paraibano deste ano 
e fizeram o último jogo da rodada 
da Série C na fase classificatória

Foto: Josemarphotopress
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Festival, que tem apoio do Governo do Estado, acontece, este ano, com programação presencial e virtual

Fest Aruanda começa nesta 
quinta em sala de cinema

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE  PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020
OBJETO:  Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para executar 

obra de recuperação estrutural do reservatório superior e implantação dos sistemas de prevenção e 
combate a incêndio e prevenção contra descargas atmosféricas na sede administrativa do Ministério 
Público do Estado da Paraíba, Município de João Pessoa, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, 
S/N, conforme quantitativos e especificações constantes no Projeto Básico do Edital.  A Comissão 
Permanente de Licitação do Ministério Público, torna público para conhecimento dos interessados, 
na forma da lei, superada a fase recursal, com renúncia, o resultado do julgamento, à unanimidade, 
da fase de propostas de preços: 

1º lugar e vencedora:  ZOIH ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 00.460.107/0001-12, 
com o valor de R$ 680.000,00, recurso na forma do art. 109, inciso I,  da Lei n. 8666/93,  tendo 
o licitante vencedor renunciado ao prazo,   ficando os autos franqueados ao licitante vencedor e 
demais  interessados na Sala de Licitações – Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/
Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB,  
no horário das 13:00 às 18:00 de segunda à quinta-feira e na sexta-feira das 07:00 às 12:00 horas. 

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO  Nº 003/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para executar 

obra de recuperação estrutural do reservatório superior e implantação dos sistemas de prevenção e 
combate a incêndio e prevenção contra descargas atmosféricas na sede administrativa do Ministério 
Público do Estado da Paraíba, Município de João Pessoa, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, 
S/N, conforme quantitativos e especificações constantes no Projeto Básico do Edital.  A Comissão 
Permanente de Licitação do Ministério Público, torna público, para conhecimento dos interessados, 
na forma da lei, o resultado do julgamento, à unanimidade, da fase de habilitação. 

HABILITADA: 1º lugar e vencedora: ZOIH ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 
00.460.107/0001-12, empresa beneficiária da LC 123/06, com qualificação prévia no certame, recurso 
na forma do inciso I do art. 109, da Lei n. 8666/93 e alterações,  tendo o licitante vencedor renunciado 
ao prazo recursal, ficando os autos franqueados ao licitante vencedor e demais  interessados na 
Sala de Licitações – Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de 
Justiça, situada à Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB,  no horário das 13:00 
às 18:00 de segunda à quinta-feira e na sexta-feira das 07:00 às 12:00 horas. 

João Pessoa, 07 de dezembro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

3M CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ N° 21.764.562/0001- 81, TORNA PÚBLI-
CO QUE RECEBEU DA SEMAM – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, A LICENÇA 
PRÉVIA N° 088/2020 REFERENTE AO PROCESSO N° 2020/089403 PARA A CONSTRUÇÃO DE 
UM EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR SITUADA Á AV. PRESIDENTE CAFÉ, S/Nº, ST. 01, QD. 050, LT 
0356 – BAIRRO DO BESSA, JOÃO PESSOA - PARAÍBA.

JC RELUZ CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ: 38.148.597/0001-99, torna público que requereu a 
SEMAM– Secretária Municipal de Meio Ambiente, do município de Joao Pessoa, a Licença Previa 
de construção nova para Residencial Multifamiliar, de uso exclusivamente familiar. OResidencial 
estará situado na rua Carlos Jorge de Lucena Holmes, Loteamento IPEP. Setor 52, Qda.474, lote 
369, no bairro Mangabeira, município de Joao Pessoa - PB. CEP 58059-696.

LL Administradora de Bens LTDA, CNPJ 09.284.840/0001-06, torna público que recebeu da SEMAM-
-Secretaria de Meio Ambiente a licença de operação para edifíciomultifamiliar situado na rua Antônio 
Alves de lima, quadra 30, lote 110, Cidade dos Colibris, João Pessoa-PB.

BEM VIVER TAMBIÁ URBAN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrito sob o CNPJ 
nº 24.294.524/0001-09torna público que recebeuda SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente de João 
Pessoa) a renovação da Licença Prévia (LP) Nº 091/2019 emitida em 20 de agosto de 2019 para 
construção de um edifício multifamiliar situado a Rua Osvaldo Cruz, nº 170, no bairro de Tambiá, 
João Pessoa - PB.

INVISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, torna público que requereu da SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para PARQUE URBANO situado na Rua 
costa do sol S/N Portal do Sol, João Pessoa-PB

Maior festival de cinema 
da Paraíba, o Fest Aruanda 
será aberto na noite desta 
quinta-feira (10), em evento 
presencial controlado que co-
meça às 19h na sala 9 – Macro 
XE, no Cinépolis, no Manaíra 
Shopping, em João Pessoa. 
O Festival recebe o apoio do 
Governo do Estado da Paraí-
ba, via Cagepa e Secretaria de 
Estado da Cultura, com capta-
ção por meio da Lei Rouanet, 
seguindo o modelo de anos 
anteriores.

Nesta 15ª edição have-
rá homenagens póstumas ao 
historiador e escritor Wills 
Leal, e ao cineasta Linduar-
te Noronha. Também serão 
homenageados o diretor de 
fotografia João Carlos Beltrão, 
e José Maria Lopes, da TV Cul-
tura/SP.

A edição 2020 do Fest 
Aruanda do Audiovisual Bra-
sileiro celebra 15 anos de cria-
ção do evento e os 60 anos de 
realização do filme Aruanda 
(1960), uma das exibições 
para a noite de abertura. Gra-
vado na Paraíba, o filme de 
Linduarte Noronha conta a 

história da formação e sobre-
vivência de uma comunidade 
de escravos libertos do Sertão 
da Paraíba. Outro destaque da 
abertura é o longa Os Quatro 
Paralamas, de Roberto Berli-
ner, que relembra a trajetória 
da banda Os Paralamas do Su-
cesso ao longo das décadas.

Presencial e virtual
O evento acontece até a 

quinta-feira (17) e terá forma-
to híbrido, com sessões pre-
senciais e online, por meio da 
plataforma exclusiva Aruan-
da Play. Este ano, serão exibi-
dos 13 longas e 12 curtas nas 
Mostras Competitivas, além 
de retrospectivas e especiais 
com quatro sessões diárias. 
Também haverá a oficina e 
laboratório audiovisuais de 
requalificação profissional e 
seminários temáticos.

Os jurados
Este ano, o evento conta 

com a participação de três jú-
ris oficiais, divididos em três 
categorias - Mostra Compe-
titiva Nacional de Longas e 
Curtas-metragens, Longas e 

SERVIÇO 
n Evento: 15° Fest 
Aruanda do Audiovisual 
Brasileiro
n Data: 10 a 17/12
n Transmissão: 
Plataforma Aruanda Play
n Programação: 
www.festaruanda.com.br

curtas-metragens da mostra 
“Sob O Céu Nordestino”, e o júri 
Abraccine (Associação Brasi-
leira de Críticos de Cinema), 
que realiza duas premiações 
para longa e curta-metragem.

O time de jurados que 
estará avaliando os longas e 
curtas-metragens produzi-
dos em âmbito nacional tem 
como presidente a premiada 
cineasta Helena Solberg, di-
retora do filme “A Entrevista”, 
considerado o primeiro filme 
feminista brasileiro. A cineasta 
e mestranda em Psicanálise, 
Susanna Lira, homenageada 
em festivais de cinema inde-
pendente na América Latina, 
e Caco Ciocler, ator e cineasta 
que participou de diversos fil-
mes e novelas globais, também 
fazem parte do júri. Entre as 
categorias que serão julgadas, 
estão melhor roteiro, melhor 
direção de fotografia, melhor 
ator e atriz, figurino, trilha so-
nora, entre outras.

No júri longas e curtas-
metragens da mostra “Sob O 
Céu Nordestino”, faz parte o 

Linduarte Noronha, diretor de ‘Aruanda’ (foto maior), que será exibido hoje

Foto: Arquivo Jornal A União

ator de cinema, teatro e televi-
são Flávio Bauraqui, que já deu 
vida a nomes reconhecidos 
nacionalmente como Pelé, Jair 
Rodrigues, Ismael Silva e Car-
tola - e será presidente do júri. 
A atriz de teatro, roteirista, di-
retora e produtora de audiovi-
sual Danny Barbosa, formada 
em Letras pela UFPB e única 
mulher transexual a lecionar 
na rede municipal de João 
Pessoa, e Caio Sóh, cineasta, 
fundador do movimento de ci-
nema bruto, compositor e dra-
maturgo premiado, também 
fazem parte do time. Entre as 
categorias da mostra, estão 
melhor ator ou personagem, 

melhor atriz ou personagem, 
melhor montagem, fotografia, 
direção, som, entre outras.

No júri Abraccine, em que 
serão julgados o melhor longa 
e o melhor curta do festival, 
está Marcelo Milicci, professor 
e crítico de cinema há vinte 
anos, e fundador do site “Boca 
do Inferno”, uma das princi-
pais referências do gênero fan-
tástico no Brasil. Bertrand Lira, 
documentarista, professor e 
autor, leciona no Departa-
mento de Comunicação 
em Mídias Digitais 
da UFPB, e Suzana 

Uchôa Itiberê, jornalista, críti-
ca de cinema, iniciou sua car-
reira no jornal O Estado de S. 
Paulo e é fundadora do portal 
OQVER Cinema & Streaming 
também estarão avaliando o 
melhor longa e o melhor curta, 
sem separação de categorias.

Morto no início de 2020, Wills 
Leal é um dos homenageados
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos de vias no Distrito de Cepilho, Distrito de Mata 
Limpa e Acessos aos Sítios Gitó e Gogó - Areia/Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00015/2020
VIGÊNCIA: até 08/04/2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00393/2020 - 08.12.20 - N.A 

Engenharia e Incorporadora - R$ 347.544,93.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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.  FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00138/2020. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00394/2020 - 08.12.20 - 
JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS 05276607443 - R$ 5.529,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00135/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00391/2020 - 08.12.20 - 

EDMAR DA COSTA SANTOS 08951523470 - R$ 6.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para serviços técnicos, de acordo com a Tomada de Preços  nº  
00023/2020. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: PONTAIS SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 
OBJETO: A tem como objeto a contratação de empresa do ramo pertinente para os serviços com 

a elaboração de projeto executivo de engenharia do açude público abobora e consultoria técnica, 
na comunidade abobora no município de Aguiar-PB, com recursos junto ao Ministério do Desen-
volvimento Regional, atendendo solicitação da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural

VALOR GLOBAL R$: 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2020.

Aguiar - PB, 07 de  dezembro de 2020
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00085/2020, em 14.08.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa COMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

CAMINHÕES LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de um veiculo caminhão destinado ao transporte de água 

potável para zona urbano e rural do município de Aguiar-PB. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB,  09 de Dezembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00005/2019, em 15.03.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa COMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

CAMINHÕES LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de serviços como mecânico, junto a Secretaria de Admi-

nistração e outras Secretarias, na sede do Município. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB,  09 de Dezembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituo e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00011/2020, do tipo menor, pela contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de apoio administrativo e de contabilidade ao setor de tributos, cuja abertura será 
no dia 22.12.2020 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, 
s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados 
no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180 
ou no sitio: www.prefeitura.aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 09 de Dezembro de 2020.
Pregoeiro Substituto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00024/2020, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa ou pessoa 
física para profissionais junto a Secretaria de administração e outras, cuja abertura será no dia 
28.12.2020 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, 
Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados 
no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 
3499 – 1180 ou www.aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 09 de Dezembro de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Edital do Pregão Eletrônico nº 00018/2020, informa que 
no anexo VII onde se lê: “ Entrega; em até dois dias nos locais indicados no anexo VII, conforme 
pedido de compra”, leia-se: Entrega: imediata conforme ordem de fornecimento” e onde se lê: “ 
o prazo de vigência do presente contrato será determinado; até o final do exercício financeiro de 
2020, considerando da data de sua assinatura” leia-se: o prazo de vigência do presente contrato 
será determinado, até o final do exercício financeiro, considerando da data de sua assinatura”.  

Comunica ainda o adiamento do Pregão Eletrônico nº 00018/2020, para o dia 23 de Dezembro 
de 2020 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Gama Rosa, S/N - Centro 
- Arara - PB.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama 
Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3369-1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 09 de Novembro de 2020.
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para realização de exames 
por imagem, de média e alta-complexidade, em virtude da pandemia da COVID-19 bem como 
atender as necessidades da população carente do município de Belém/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00016/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - Dotação consignada 
no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM e WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - R$ 112.573,00 – Cento e Doze Mil Quinhentos 
e Setenta e Três Reais - CT Nº 00109/2020 – 07.12.2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00016/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00016/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para realização de exames 
por imagem, de média e alta-complexidade, em virtude da pandemia da COVID-19 bem como atender 
as necessidades da população carente do município de Belém/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - R$ 112.573,00 
– Cento e Doze Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais.

Belém - PB, 07 de dezembro de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO
1º ADITIVO DE 2020
REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 12,20% (doze vírgula 

vinte por cento) sobre o valor total do contrato de R$ 310.354,02 (Trezentos e Dez Mil Trezentos e 
Cinquenta e Quatro Reais e Dois Centavos), no valor de R$ 37.870,60 (Trinta e Sete Mil Oitocentos 
e Setenta Reais e Sessenta Centavos), totalizando o valor final do contrato de nº 00099/2020 datado 
de 05.10.2020, chegando ao valor total de R$ 348.224,62 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil Duzentos 
e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos), objetivando a Contratação de empresa no 
ramo pertinente para os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Imagem, localizado na Rua 
Feliciano Pedrosa, s/n – Centro – Belém/PB, conforme Operação n.º 0903.004718/2020 – Ministério 
da Saúde, conforme Termo de Referência

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
- EPP – CNPJ: 20.010.332/0001-64

JUSTIFICATIVA: Durante a execução da obra percebemos que a laje “pré-moldada” existente, na 
verdade se tratava de uma laje feita com tijolos e ferros, sem concreto, podendo acarretar problemas 
futuros, diante disso foi necessário reforçar todo o prédio.

DATA TERMO ADITIVO: 01/12/2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A RE-

FORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA DE SANTANA (DISTRITO DE SANTANA), com 
recursos de convenio e Próprio. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2020. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS DE CONVENIO NR 393/2015 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – PB 
E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA: 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – 12 361 1002 1008 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 
POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS – 44.90.51 99 1124 OBRAS E INSTALAÇÕES.. 
VIGÊNCIA: até 26/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana 
e: CT Nº 03201/2020 - 27.11.20 - ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA - R$ 90.340,07.

Barra de Santana - PB, 27 de Novembro de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, DE FORMA PAR-

CELADA, para atender as necessidades desta municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00004/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: 
CT Nº 02001/2020 - J F Soares & Cia Ltda - CNPJ: 24.220.972/0002-30 - Apostila 01 - acréscimo 
médio de 2,8%. ASSINATURA: 30.10.20

Barra de Santana – PB, 30 de Outubro de 2020
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020

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 22 de Dezembro de 2020, 

licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 
TIPO PASSEIO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 99385–3266. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/
portal-da-transparencia; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 09 de Dezembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.029/2020. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E SUPRIMAIS COM. SERV. DE INFORMATICA LTDA.OBJETO CONTRATU-
AL: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA.OBJETO DOADITIVO: ADITIVO 
DE VALOR CONTRATUAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.243.1017.2115 E 08.243.1018.2129.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30. FONTE DE RECURSOS:1311FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65, 
§1, DA LEI Nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO E EDUARDO LOUREIRO 
CABRAL DE MELO.DATA DE ASSINATURA: 07/12/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00010/2020

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 DP00010/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERIMAR FERREIRA - R$ 8.250,00.

Caraúbas - PB, 01 de Dezembro de 2020
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 

de Licitação nº DP00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 07.00 – 
SECRETARIA DE SANEAMENTO 17.544.0002.2036 – MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 
E DO ABASTECIMENTO DAGUA 001.000001 – Recursos Ordinários 3.3.90.36.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 51001/2020 - 01.12.20 
- ERIMAR FERREIRA - R$ 8.250,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Dezem-
bro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras/impressoras/
scanner, duplex de primeiro uso para atender as Secretarias de: Administração e Finanças; Saúde; 
Assistência Social e a de Educação e Cultura do município de Cacimba de Dentro/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 078/20; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Dezembro de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Ca-

pitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 10:30 horas do dia 23 de Dezembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços de 
Assessoria Técnica Especializada junto a Secretaria de Saúde do Município de Cacimba de Dentro/
PB, no exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 078/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Dezembro de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

OBJETO: Aquisição de combustíveis de forma parcelada destinados ao abastecimento da frota 
veicular (veículos, motos e máquinas) pertencentes e locadas a Prefeitura Municipal de Cacimba 
de Dentro, para o exercício de 2021.

Processo Administrativo: 201127PE00005
Data da sessão: 28/12/2020.
Horário de Abertura das Propostas: 08hs30min (HORÁRIO LOCAL)
Recursos: Próprios e Federais.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 981971
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br; www.cacimbadedentro.pb.gov.br 

Cacimba de Dentro – PB, 09 de dezembro de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TRAQUEOSTOMIA PARA PACIENTE ACOMETIDO DE 
NEOPLASIA MALIGNA DE GLOTE. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h 
de 10/12/2020 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 23/12/2020 às 
09:01h (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada 
de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.
br, www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 09 de dezembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME CNPJ 17.892.706/0001-
08 Valor R$ 5.990,00, PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA CNPJ 09.210.219/0001-90 
Valor R$ 85.800,00, RAMA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS 
LTDA CNPJ 29.468.746/0001-06 Valor R$ 14.700,00 e RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES 
EIRELI CNPJ 27.136.199/0001-36 Valor R$ R$ 3.600,00, Valor Total: R$ 110.090,00. Demais 
informações 83-3372-2246.

Cuité – PB, em 09 de dezembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2020
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor de GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME CNPJ 17.892.706/0001-08 Valor 
R$ 5.990,00, PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA CNPJ 09.210.219/0001-90 Valor R$ 
85.800,00, RAMA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 
29.468.746/0001-06 Valor R$ 14.700,00 e RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI CNPJ 
27.136.199/0001-36 Valor R$ R$ 3.600,00, Valor Total: R$ 110.090,00. Em consequência, ficam 
convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, 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 em lei. Demais informações 83-3372-2246.

Cuité – PB, em 09  de dezembro de 2020.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO COM RETOMADA 

DA OBRA IMEDIATAMENTE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018.

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de sua Gestora tornar público para conhecimento dos 
interessados, que na qualidade de contratante, da obra de Construção de Creche - Escola Proinfân-
cia Tipo 1 no Município de Coremas/PB, conforme contrato nº 120/2018 (Datado de 18/06/2018), 
NOTIFICA a Construtora J Galdino Eireli-EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, na pessoa de seu 
Representante Legal o Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva, CPF Nº 327.035.018-03, nos seguintes 
termos: A empresa ora notificada celebrou com a Prefeitura de Coremas/PB (Contrato n.º 120/2018), 
para Prestar serviços com fornecimento de material para Construção de Creche - Escola Proinfância 
Tipo 1 no Município de Coremas/PB, de acordo com as especificações contidas nos anexos deste 
edital (Convênio FNDE Nº 700297/2008), nos termos do Processo Licitatório (Concorrência N.º 
01/2018, e Processo Administrativo N.º 030/2018). Conforme apurado, a execução da obra não 
corresponde ao cronograma físico/financeiro proposto no processo licitatório, estando a obra em 
atraso e com claros sinais de abandono. A referida obra é financiada com recursos do Governo 
Federal Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, através 
do Convênio Nº 700297/2008, e recursos próprios do tesouro municipal de Coremas/PB, impondo-se 
a obediência aos prazos estipulados no contrato e o não atendimento resultaria em cancelamento 
do mesmo. Ante o exposto e amparado na Cláusula Quarta (Prazo), Cláusula Sexta (Das sanções) 
e Cláusula Sétima (Da rescisão) do contrato celebrado entre as partes contratantes, que impõe 
sanções pelo não cumprimento do contratado, além do ressarcimento dos valores efetivamente 
pagos e indenização. NOTIFICA a Construtora J Galdino Eireli-EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, 
para, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da presente notificação, 
para RETOMADA DAS OBRAS, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no contrato 
e na legislação de regência. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para eventuais 
esclarecimentos, caso seja necessário.

Coremas/PB, 08 de dezembro de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO COM RETOMADA 

DA OBRA IMEDIATAMENTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de sua Gestora tornar público para conhecimento dos 
interessados, que na qualidade de contratante, da obra de Construção de uma Unidade Básica de 
Saúde no Município de Coremas, conforme contrato nº 081/2020 (Datado de 20/03/2020), NOTIFICA 
a Construtora J Galdino Eireli-EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, na pessoa de seu Representante 
Legal o Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva, CPF Nº 327.035.018-03, nos seguintes termos: A 
empresa ora notificada celebrou com a Prefeitura de Coremas/PB (Contrato n.º 081/2020), para 
prestar serviços de engenharia na Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Município de 
Coremas de acordo com especificações da Proposta 111.61.2100001/19-001 do Ministério da Saúde, 
nos termos do Processo Licitatório (Tomada de Preços N.º 07/2019), e Processo Administrativo N.º 
141/2019). Conforme apurado, a execução da obra não corresponde ao cronograma físico/financeiro 
proposto no processo licitatório, estando a obra em atraso e com claros sinais de abandono. A 
referida obra é financiada com recursos da  Prefeitura de Coremas (Ordinário), e do Ministério da 
Saúde – Proposta Nº 111.61.2100001/19-001, impondo-se a obediência aos prazos estipulados no 
contrato e o não atendimento resultaria em cancelamento do mesmo. Ante o exposto e amparado 
na Cláusula Sétima (Prazo), Cláusula Décima Primeira (Das penalidades) e Cláusula Décima (Da 
alteração e rescisão do contrato) do contrato celebrado entre as partes contratantes, que impõe 
sanções pelo não cumprimento do contratado, além do ressarcimento dos valores efetivamente 
pagos e indenização. NOTIFICA a Construtora J Galdino Eireli-EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, 
para, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da presente notificação, 
para RETOMADA DAS OBRAS, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no contrato 
e na legislação de regência. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para eventuais 
esclarecimentos, caso seja necessário.

Coremas/PB, 08 de dezembro de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0085/2019-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Dona Inês
Contratada: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP.
Objeto: Prorrogar por mais 06 (seis) meses o prazo previsto na cláusula sétima do Contrato nº 

0085/2019-CPL, contado a partir do dia 23.11.2020 até o dia 23.05.2021.
Tomada de Preços nº 0004/2019
Data da Assinatura do aditivo: 23.11.2020.

JOÃO IDALINO DA SILVA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0121/2020-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Dona Inês
Contratada: CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI.
Objeto: Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo previsto na cláusula sétima do Contrato 

nº 0121/2020-CPL, contado a partir do dia 13.12.2020 até o dia 10.02.2021.
Tomada de Preços nº 0008/2020
Data da Assinatura do aditivo: 07.12.2020.

JOÃO IDALINO DA SILVA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Construção de 01 (uma) Creche PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO 1, na Rua Barão 

do Rio Branco, S/N, centro - Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2016. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00187/2016 - Estructural Engenharia Ltda - ME - 7º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 10 meses. ASSINATURA: 10.11.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2020
RESULTADO FASE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Gurjão - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de propostas 
de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE E PARQUE INFANTIL NO MUNÍCIPIO DE 
GURJAO - PB. Após análise e julgamento de propostas, sagrou-se vencedora do certame a empresa 
E L F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (CNPJ: 34.212.059/0001-65), no valor global de 
R$: 93.660,47(noventa e três mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos). Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação através do e-mail pmgurjao@globomail.com. Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Vicente Borges Gurjão, nº 15 Gurjão - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Gurjão – PB, 08 de dezembro de 2020.
DIEGO GURJÃO RAMOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2020 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 036/2020SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de mobiliário e material permanente. Data de Abertura: 21/12/2020 às 09:30h. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, 
Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@
gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 08 de dezembro de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE 0, ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19 OUTROS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00055/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consig-
nada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo – 3.3.90.32.01 – Material 
para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e FABULOUS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA- R$ 
11.960,00 – Onze Mil Novecentos e Sessenta Reais - CT Nº 00510/2020 – 07.12.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00055/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00055/2020, que 
objetiva: AQUISIÇÕES DE ÁLCOOL 70% LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19 OUTROS; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABULOUS INDÚSTRIA DE COSMÉ-
TICOS LTDA - R$ 11.960,00 – Onze Mil Novecentos e Sessenta Reais.

Guarabira - PB, 07 de dezembro de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2020, que objetiva: Aquisição de instrumentos 
musicais para o município de Igaracy, atendendo ao Convênio/FUNARTE nº 027/2018 – SINCONV Nº 
880615/2018, através da Caixa Econômica Federal e Recurso Próprio do Munícipio de Igaracy –PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: R.N.L COSTA - R$ 149.200,00.

Igaracy - PB, 08 de Dezembro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2020, que objetiva: Aquisição de 
instrumentos musicais para o município de Igaracy, atendendo ao Convênio/FUNARTE nº 027/2018 
– SINCONV Nº 880615/2018, através da Caixa Econômica Federal e Recurso Próprio do Munícipio 
de Igaracy –PB; ADJUDICO o seu objeto a: R.N.L COSTA - R$ 149.200,00.

Igaracy - PB, 08 de Dezembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2020, que objetiva: Aquisição de 
instrumentos musicais para o município de Igaracy, atendendo ao Convênio/FUNARTE nº 027/2018 
– SINCONV Nº 880615/2018, através da Caixa Econômica Federal e Recurso Próprio do Munícipio 
de Igaracy –PB; ADJUDICO o seu objeto a: R.N.L COSTA - R$ 149.200,00.

Igaracy - PB, 08 de Dezembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2020, que objetiva: Aquisição de instrumentos 
musicais para o município de Igaracy, atendendo ao Convênio/FUNARTE nº 027/2018 – SINCONV Nº 
880615/2018, através da Caixa Econômica Federal e Recurso Próprio do Munícipio de Igaracy –PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: R.N.L COSTA - R$ 149.200,00.

Igaracy - PB, 08 de Dezembro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 08 ao Contrato nº 43/2016 – Processo: 029/2016, Pregão Presencial 
nº 00018/2016 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ e a empresa JOSÉ PAULO LIRA 
SEGUNDO - ME. Objeto: Prorrogar, por mais 06 (seis) meses, a vigência do Contrato, iniciando 
em 22/12/2020 até 21/06/2021, com acréscimo do valor em mais R$ 144.000,00 (Cento e quarenta 
e quatro mil reais).

Ingá(PB), 9 de dezembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E REABERTURA
PROCESSO Nº 14.471/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.067/2020
DATA DE ABERTURA: 17/12/2020 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MONITORES MULTIPARÂMETRO) PARA SEREM 

INSTALADOS NOS LEITOS DE UTIs DOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, PRONTOVIDA E HOSPITAL 
INFANTIL DO VALENTINA DE FIGUEIREDO, PARA ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Everaldo 
Francisco da Silva Junior, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O novo Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgo-
vernamentais.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: ORDINÁRIOS/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, 09 de Dezembro de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO N.º 05.164/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10.033/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUÁRIO 

CARLOS JORGE DE ALCANTARA.
Com base nas informações constantes no Processo n.º. 05.164/2020, referente à Dispensa 

de Licitação n.º 10.033/2020, embasado nos Pareceres da Assessoria Jurídica, e da Assessoria 
Técnica da Assistência Farmacêutica Jurídica e no Relatório da Comissão Setorial de Licitação, e 
em cumprimento aos termos do Artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido e o objeto em favor da empresa: ELFA 
MEDICAMENTOS S.A, inscrito sob o nº. CNPJ: 09.053.134/0001-45, no valor total de R$ 49.847,40 
(quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)), para aquisição do 
objeto em referência, com base no Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações, em conse-
qüência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do 
Art. 64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 04 de Dezembro de 2020.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Junior

Secretário de Saúde



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de dezembro de 2020  19
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020/004483 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09025/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS, 

EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO 
ANO LETIVO DE 2020, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna pública a resposta aos recursos impetrados pelas empresas GUERRA E DANTAS SERVIÇOS 
E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.939.067/0001-40,PBF 
GRÁFICA E TEXTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.994.727/0001-71, e META COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.903.019/0001-20.Os recursos das empresas 
foram conhecidos e, no mérito, não foram acolhidas as razões delineadas, mantendo-se a decisão 
que declarou vencedoras as empresas VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO EIRELI – EPP e 
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA.

Encaminhar-se-á para a autoridade competente para decisão superior, em consonância com o 
previsto no art. 109, §4°, da Lei n° 8.666/93.

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09061/2020 PROCESSO ADM. Nº 2020/057267
CHAVE Nº 847970
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, EM ATENDIMENTO 

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

torna público aos interessados a suspensão do Pregão Eletrônico nº 09061/2020 e, em consequ-
ência, informa que este será adiado, em razão da necessidade de revisão e eventuais alterações 
no temo de referência. O acolhimento e a abertura das propostas ocorrerão através do site www.
licitacoes-e.com.br, em data a ser definida e publicada posteriormente, pelo que ficam prejudicadas 
as datas anteriormente designadas.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33004/2019/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.030/2019/SEINFRA – Lote 03 – Contratação de Empresa 

Especializada para Execução de Serviços de Recapeamento e Implantação Asfáltica (CBUQ) na 
Zona Oeste (Lote 03) na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33004/2019/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Gurgel Soares Ltda (CNPJ Nº 05.052.764/0001-44).
OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 150 dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Procurador Diego Batista de Lucena/ 

GURGEL.
Data da Assinatura: 04/12/2020

João Pessoa, 04 de dezembro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33004/2019/SEPLAN
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.029/2019/SEINFRA – Lote 02 – Contratação de Empresa 

Especializada para Execução de Serviços de Recapeamento e Implantação Asfáltica (CBUQ) na 
Zona Leste (Lote 02) na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33004/2019/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Gurgel Soares Ltda (CNPJ Nº 05.052.764/0001-44).
OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 150 dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Procurador Diego Batista de Lucena/ 

GURGEL.
Data da Assinatura: 04/12/2020

João Pessoa, 04 de dezembro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33004/2019/SEPLAN
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.028/2019/SEINFRA – Lote 01 – Contratação de Empresa 

Especializada para Execução de Serviços de Recapeamento e Implantação Asfáltica (CBUQ) na 
Zona Sul (Lote 01) na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33004/2019/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Gurgel Soares Ltda (CNPJ Nº 05.052.764/0001-44).
OBJETO: Prorrogação de Prazo por mais 150 dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Procurador Sr. Diego Batista de Lucena/ 

GURGEL.
Data da Assinatura: 04/12/2020

João Pessoa, 04 de dezembro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
FICAM NOTIFICADOS OS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS PARA PROMOVEREM A 

LIMPEZA DOS IMÓVEIS DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO, 
CONFORME LEI Nº6811/91, DISPOSTO NO ARTIGO 70, PARÁGRAFO 2º,   DO REGULAMENTO 
DE LIMPEZA URBANA (EDITADO PELO DECRETO Nº 5.771/06), O NÃO ATENDIMENTO IMPLI-
CARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO Nº 6.149/08 E NO ARTIGO 274,  INCISO VIII 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 07/95.

NOTIFICAÇÕES MÊS  DEZEMBRO/2020 – AZ-I - EM 09/12/2020/GEAN/CFM

Nº. DAS 
NOTIFICACÕES. 

DATA DA 
NOTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO

0011/20 21/02/2020 ALINE CAROLINE DE HOLANDA 
FEITOSA 194335-9

0014/20 06/11/2020 PEREIRA LINS CONSTRUÇÕES 
LTDA 145096-4

0015/20 06/11/2020 PEREIRA LINS CONSTRUÇÕES 
LTDA 145097-2

0126/20 06/02/2020 GONDIM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 158490-1

0133/19 11/07/2019 ANTONIO CAROLINO DELGADO 
NETO 263045-1

0157/20 06/02/2020 GONDIM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 158491-0

0158/20 06/02/2020 GONDIM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 158492-8

0300/19 16/08/2019 MALAQUIAS BATISTA FILHO 015460-1

0301/20 09/01/2020 MARCILIO ILDSON LACERDA 003798-2

0311/20 20/06/2020 CLETO PEREIRA DA CRUZ 062456-0

0329/20 21/09/2020 DELBER LOPES MARCOLINO 
FILHO - EPP 077748-0

0384/20 07/03/2020 IGREJA BATISTA NACIONAL EM 
MIRAMAR 082906-4

0385/20 17/06/2020 FRANCISCO EVANGELISTA DE 
FREITAS 000602-5

0386/20 14/03/2020 JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA 092480-6

0457/20 31/08/2020 WALBERIO SERGIO D PEREIRA 158861-3

0458/20 08/09/2020 JOSÉ ARAÚJO DE VASCONCELOS 042965-1

0506/20 11/11/2020 MARIA JOSÉ MARTINIANO DE 
AMORIM 224313-0

0662/19 11/10/2019 JOSEVAL ALEXANDRE SIQUEIRA 
E ESPOSA 015253-6

0715/19 12/11/2019 FRANCISCO LUIZ FRANCA SOA-
RES DE OLIVEIRA 234053-4

0716/19 12/11/2019 FRANCISCO LUIZ FRANCA SOA-
RES DE OLIVEIRA 234054-2

0726/19 12/12/2019
NBC-COMÉRCIO CONST. E IN-
CORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
LTDA

249170-2

0733/19 09/12/2019 ARIMATEIA IMÓVEIS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA 210396-6

0766/20 30/01/2020 LEONIZIA FIRMINO DE SOUZA 051524-8

0812/20 13/01/2020 ARIMATEIA IMÓVEIS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA 205124-9

0818/20 03/02/2020 FALCONE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP 242405-3

0819/20 03/02/2020 FALCONE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP 242404-5

0820/20 03/02/2020 FALCONE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP 242402-9

0844/19 09/12/2019 VANILDO PESSOA CABRAL DE 
VASCONCELOS 015774-1

0849/20 02/03/2020 JOSÉLIO CESAR ARNAUD DE 
OLIVEIRA 007020-3

0858/20 03/02/2020 MARCOLINO CONSTRUÇÕES 
LTDA 014984-5

0878/20 28/09/2020 JOSÉ ARAÚJO DE VASCONCELOS 042964-3

0918/20 17/07/2020 GUMERCINDA MONFREDINI PE-
REIRA 099838-9

0944/20 20/07/2020 WALDIR BAHIA LUNA 085354-2

0958/20 20/01/2020 BANCO BRADESCO S/A 165504-3

0963/20 28/07/2020 LUIZ CARLOS SILVA JÚNIOR 088350-6

0967/20 23/01/2020 SEBASTIANA DE V ALVES 148527-0

0981/20 14/02/2020 ELZA MARIA DE L P CARVALHO 001168-1

1053/20 05/03/2020 ANESIANA DE OLIVEIRA LEAL 167473-1

1094/20 08/09/2020 PAULINO TEIXEIRA DE CARVA-
LHO FILHO 107675-2

1130/20 13/08/2020 CIAVE EMPREENDIMENTOS EI-
RELI 207197-5

1131/20 14/08/2020 FALCONE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP 255492-5

1162/20 10/08/2020 MARIA DAS NEVES SANTANA 
DA SILVA 007449-7

1171/20 18/08/2020 JOSÉ GAMA FILHO 052356-9

1172/20 18/08/2020 JOSÉ GAMA FILHO 052357-7

1173/20 18/08/2020 JOSÉ GAMA FILHO 052358-5

1206/20 12/07/2020 JOSÉ VALTER FREIRE 031249-5

1215/20 15/07/2020 IZIDIO PEREIRA DA SILVA 114680-7

1222/20 19/07/2020 OTAVIO SOARES DA SILVA FILHO 028151-4

1225/20 26/08/2020 SERGIO PRADO MACHADO 076878-2

1227/20 20/07/2020 ANTONIO DE MATOS SOUZA 031720-9

1233/20 02/10/2020 CONCRETIZE CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 017554-4

1238/20 11/09/2020 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A 
SAÚDE DO SERVIDOR-IASS 285533-0

1244/20 21/07/2020 VENANCIO JOSÉ DE SANTANA 014755-9

1244/20B 28/10/2020 CONSTRUTORA ITACON LTDA 121679-1

1245/20B 28/10/2020 CONSTRUTORA ITACON LTDA 121678-3

1245/20 21/07/2020 VENANCIO JOSÉ DE SANTOS 014756-7

1248/20 23/07/2020 GILBERTO STROPP 015771-6

1251/20 23/07/2020 GILBERTO STROPP 015772-4

1279/20 21/10/2020 IVANI OLIVEIRA DA SILVA 195222-6

1656/20 10/08/2020 MARIA YVETTE MAGALHAES 
FRANCA 088345-0

1658/20 11/08/2020 EVANDRO BEZERRA DE A MELO 001965-8

2328/19 27/08/2019 GISELIA RODRIGUES DOS SAN-
TOS 283654-8

24876/20 02/09/2020 JOSÉ OLIVEIRA DE ALMEIDA 087892-8

24883/20 10/09/2020 WALTER VARGAS DE A BARBOSA 177586-2

24888/20 14/09/2020 FABRICIO GONÇALVES CHAVES 110379-2

25733/19 18/09/2019
M A R I A ( L O C . C A R T . A T U -
AL=>10.151.0209.0000.0000) 
FACE-2

186855-1

024761/20 22/06/2020
ELETROLAR-CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA DE IMÓVEIS 
LTD

131344-4

034245/20 01/10/2020 3M CONSTRUÇÕES EMPREENDI-
MENTOS EIRELI 195230-7

042135/20 02/03/2020
LPA INCORPORAÇÕES DE EM-
PREEND. IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA

052767-0

045159/20 18/09/2020 SERGIO DE MIRANDA FREIRE 002813-4

047896/20 23/01/2020 SEVERINO HONORIO ONOFRE 
JÚNIOR 305091-2

DATA: 09/12/2020/CFM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
FICAM CIENTE OS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS AUTUADOS PARA OFERECER 

RECURSOS NO PRAZO DE 48:00 HORAS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 74, DO REGU-
LAMENTO DE LIMPEZA URBANA(EDITADO PELO DECRETO Nº3.316/97), O NÃO ATENDIMENTO 
IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO Nº6.149/08 E NO ARTIGO 274, INCISO 
VII DA LEI COMPLEMENTAR Nº 07/95.

AUTO DE INFRAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2020-CC-I  EM  09/12/2020/GEAN/CFM

Nº DO AUTO 
DE INFRAÇÃO

DATA 
DO AUTO PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO
011118/20 18/03/2020 MARIA DAS NEVES SANTANA DA SILVA 007449-7

011120/20 18/03/2020 OTAVIO SOARES DA SIÇVA FILHO 028151-4

011239/20 06/11/2020 VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPO-
RAÇÕES LTDA 296092-3

011240/20 06/11/2020 ROBSON PINHEIRO DOS SANTOS 024088-5

011241/20 06/11/2020 DS. CONSTRUTORA E INCORPORADO-
RA LTDA-ME 117995-1

011242/20 06/11/2020 COLLIER EMPREENDIMENTOS EIRELI-
-ME 278930-2

011243/20 06/11/2020 CONSTRUTORA BRASCON LTDA 096816-1

011244/20 09/11/2020 CONSTRUTORA BRASCON LTDA 096778-5

011245/20 09/11/2020 CONSTRUTORA BRASCON LTDA 096779-3

011246/20 09/11/2020 ANTONIO DE PADUA LIMA MONTE-
NEGRO 104131-2

011247/20 29/09/2020 LJL CONSTRUÇÕES INCORP. LOCA-
ÇÕES E CONSULTORIA LD 300877-1

011248/20 17/03/2020 JOSÉ ARAÚJO DE VASCONCELOS 042966-0

011249/20 09/11/2020 CARLOS ROBERTO LEITE GUEDES 153431-9

011250/20 09/11/2020 RONALDO CORREIA DE MELO SILVA 022862-1

011251/20 09/11/2020 VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA 024315-9

011252/20 09/11/2020 PAULO ROBERTO DE PAULA ARAÚJO 256556-1

011253/20 09/11/2020 SEVERINO JOÃO DA SILVA 006829-2

011254/20 11/11/2020 CSL CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI 093287-6

011255/20 11/11/2020 PAULO MEIRA DA SILVA 022795-1

011256/20 11/11/2020 RAULINO  MARQUES MACIEL 093222-1

011257/20 11/11/2020 CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA 187046-7

011260/20 11/11/2020 SEVERINO VITALINO DA SILVA 010974-6

011261/20 12/11/2020 JARDSON LUCIO FELIX SILVA DA COSTA 012455-9

011263/20 12/11/2020 LAUDECI BARBOSA BEZERRA DE LIMA 098991-6

011264/20 12/11/2020 DORGIVAL ELUZIARIO DOS SANTOS 008851-0

011265/20 12/11/2020 ERNESTO DE FARIAS VITAL 105901-7

011266/20 12/11/2020 EDSON OLIVEIRA DE QUEIROZ 112617-2

011267/20 12/11/2020 CARLOS PEREIRA DE C E SILVA 053372-6

011268/20 12/11/2020 GENIVAL AIRES DE QUEIROZ FILHO 017457-2

011269/20 12/11/2020 REGINA CELI DE OLIVEIRA LINS 045045-6

011270/20 12/11/2020 SEVERINA DE AZEVEDO FERREIRA 109356-8

011271/20 11/11/2020 AIRTON NUNES DA SILVA 000525-8

011272/20 12/11/2020 IVANILDA EVANGELISTA DE SOUZA 032627-5

011273/20 16/11/2020 ADEILDO DOS SANTOS 144296-1

011275/20 16/11/2020 JOSÉ NOGUEIRA DE LIMA JÚNIOR 195061-4

011276/20 17/11/2020 EDSON ROCHA DE VASCONCELOS 185823-8

011277/20 17/11/2020 SINOVAL SATURNINO DE SOUSA 128251-4

011278/20 17/11/2020 BENEDITO R DA C SEGUNDO 022930-0

011279/20 17/11/2020 ENGER ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA 075017-4

011280/20 17/11/2020 VR ADMINISTRADORA E INCORPORA-
DORA DE IMÓVEIS LTD 061809-8

011281/20 17/11/2020 ANTONIO ANGELO DE FIGUEIREDO 009102-2

011282/20 17/11/2020 A2 ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO 
LTDA-EPP 124841-3

011283/20 17/11/2020 SEVERINA DO RAMO TAVARES DA SILVA 205871-5

022068/19 06/11/2019 AMANDA CABRAL DE LIRA 114740-4

022069/19 06/11/2019 ARMANDO CABRAL DE LIRA JUNIOR 114739-1

022116/19 18/11/2019 GERALDA DE LIMA CÂMARA 029248-6

022147/20 06/01/2020 CABO BRANCO HOTELARIA E TURISMO 
LTDA-EPP 196262-1

022234/20 17/03/2020 TEKTONIKA CONSTRUÇÕES E INCOR-
PORAÇÕES LTDA-ME 233945-5

022235/20 17/03/2020 AGUINALDO CAMELO DE LACERDA 056822-8

022241/20 17/03/2020 RUY BEZERRA CAVALCANTI NETO 125109-1

022244/20 17/03/2020 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 
DO SERVIDOR-IASS 287609-4

AUTOS DE INFRALÇÃO  – 09 DE DEZEMBRO DE   2020/CFM.

PREFEITURA MUNICIPAL LIVRAMENTO
EXTRATO DO QUATRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 088/2017

Pregão Presencial Nº 021/2017. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, CNPJ: 
08.738.916/0001-55. Contratada: Juliet Layanny Medeiros dos Santos-ME, CNPJ: 24.726.321/0001-
36. Considerando o pedido da prorrogação da vigência do contrato de 12/02/2020 a 31/12/2020, 
para a nova vigência que será de 31/12/2020 a 30/06/2021, visando a utilização do saldo contratual 
do referido contrato para atender as necessidades da municipalidade; Considerando o que prevê o 
inciso II (Art. 57) Lei nº 8.883/94 de 08/06/1994, e Lei nº 9.649/98 de 27 de maio de 1998, demais 
legislações pertinentes, e ainda o que prevê a clausula segunda do Contrato Nº 088/2017, desta 
forma poderá ser alterado; Considerando a necessidade de continuação dos serviços contratados fica 
justificada o acréscimo de 25% (Vinte e cinco por cento) que corresponde aproximadamente ao valor 
total de R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais) fundamentado no §1º do Art. 65 da lei Federal 8.666/93 
e suas alterações, com isso o valor total contratado passa a ser de R$ 131.927,00 (Cento e trinta e 
um mil, novecentos e vinte e sete reais), com isso fica justificada a prorrogação da vigência. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) 
o Sr. José Ivan dos Santos Junior, CPF: 087.628.764-06 (Pela Contratada).

Livramento/PB, 09 de dezembro de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

 ESTADO DA PARAÍBA
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 2021: RECURSOS PRÓPRIOS/
FEDERAIS- VIGÊNCIA: 09.12.2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca 
e: CT Nº 216/2020 09.12.20 - ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME - R$ 106.640,80;

ESTADO DA PARAÍBA
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 2021: RECURSOS PRÓPRIOS/
FEDERAIS- VIGÊNCIA: 09.12.2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca 
e: CT Nº 216/2020 09.12.20 - ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME - R$ 106.640,80;

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

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

COMPLEXO ESPORTIVO MONTE ALEGRE (PRAÇA), NO BAIRRO CARECÃO NO MUNICÍPIO 
DE LAGOA SECA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00114/2020 - BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - CNPJ: 
31.162.496/0001-23 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 04.12.20.

Lagoa Seca – PB, 04 de Dezembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:30 horas do dia 22 de 
dezembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa especia-
lizada em shows pirotécnicos, destinada a fornecer fogos de artifícios ao município de Marizópolis 
- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 058/2004. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://
www.marizopolis.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 08 de dezembro de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00044/2020, onde 
se lê: “Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado para diversas secretarias e ao Fundo 
Municipal de Saúde deste município”; leia-se: “Contratação de empresa especializada para Aquisição 
parcelada de Materiais Gráficos e Impressos para diversas secretarias e ao Fundo Municipal de 
Saúde deste município”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.com. 

Marcação - PB, 09 de Dezembro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020

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 12:00 horas do dia 22 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos 
diversos, para atender várias secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. 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, 10 de Dezembro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 08:30 horas do dia 24 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 equipamentos permanentes des-
tinados as escolas municipais do município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Paulista - PB, 08 de Dezembro de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 11/2019 – FNDE 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: SAN MARINO ÔNIBUS LTDA - CNPJ sob o n.º 93.785.822/0001-06
Objeto: aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado Ônibus 

Rural Escolar e Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA) em atendimento às entidades 
educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Valor global:293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais).
Piancó-PB, 27 de Novembrode 2020

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 00053/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de apoio, 

licitação na modalidade Pregão Presencial 00053/2020, às 08:30 horas do dia 22 de Dezembro de 
2020, com o objeto: serviços de operação de sistema contábil, para o exercício de 2021. O edital 
está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 09 de Dezembro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.012/2020, assinado no dia 
04.02.2020.

PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI.

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de material de expediente, destinados a todas as secretarias 
do Município de Piancó-PB. 

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

Piancó-PB, 09 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                        

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0082/2020, assinado no dia 
13.10.2020.

PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI.

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de Material médicopara suprir a demanda da Secretaria de 
Saúde do Município de Piancó. 

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

Piancó-PB, 09 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira 

 Prefeito                          

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de licitação

Tomada de Preços nº 00011/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso 

de licitação da Tomada de Preços nº 0011/2020, com o objeto: pavimentação em paralelepípedo e 
drenagem em diversas ruas do município de Piancó-PB, atendendo o Repasse nº 885752-MDR/2019/
CAIXA - SICONV, com data de abertura para o dia 28 de Dezembro de 2020, às 08:30 horas. O 
edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 09 de Dezembro de 2020
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes 

 Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0081/2020, assinado no dia 
13.10.2020.

PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI.

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de medicamentos destinados a suprir a demanda da Secre-
taria de Saúde do Município de Piancó. 

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

Piancó-PB, 09 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A ATEN-

ÇÃO BÁSICA E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO 
DE ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4490.52 EQUIPAMENTOS DE 
MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECURSOS 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFE-
RENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 1215 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVINIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE INVESTIMENTO 1992 AUXILIO 
FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS (SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – INCISO I DO 
ART. 5O DA LC NO 173/2020. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00239/2020 - 09.12.20 - ODONTO-
MED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 11.694,69; CT Nº 00240/2020 
- 09.12.20 - AMP HOSPITALAR EIRELI - R$ 7.520,00; CT Nº 00241/2020 - 09.12.20 - GASKAM 
COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 4.320,00; CT Nº 00242/2020 - 09.12.20 - C DE 
A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 11.120,00; CT Nº 00243/2020 - 09.12.20 - MIAMIMED PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 68.053,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2020, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA E AO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AMP HOSPITALAR EIRELI - R$ 7.520,00; C DE A FERREIRA 
E CIA LTDA - R$ 11.120,00; GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 4.320,00; 
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 68.053,50; ODONTOMED COM. DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 11.694,69.

Remígio - PB, 08 de Dezembro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
ADJUDICO o seu objeto a: ROGERIO RODRIGUES DE MELO - R$ 5.120,00.

Remígio - PB, 07 de Dezembro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ROGERIO 
RODRIGUES DE MELO - R$ 5.120,00.

Remígio - PB, 07 de Dezembro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 02140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 4490.52 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECURSOS: 1311 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Remígio e: CT Nº 00238/2020 - 07.12.20 - ROGERIO RODRIGUES DE MELO - R$ 5.120,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2020, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA E AO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO; ADJUDICO o seu objeto a: AMP HOSPITALAR 
EIRELI - R$ 7.520,00; C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 11.120,00; GASKAM COMERCIO E 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 4.320,00; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 
68.053,50; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 11.694,69.

Remígio - PB, 07 de Dezembro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 24, Inciso IV, da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa ÍTALO WEIBER PEREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 
nº 22.364.123/0001-44.

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada para realização de exames laboratoriais, 
para atender pacientes do Município de Riachão do Bacamarte no combate a pandemia da Civid-19.

VALOR TOTAL: R$ 43.750,00 (Quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais).
FONTES DE RECURSOS: PSF, FMS, FUS e CUSTEIO.

Riachão do Bacamarte(PB), 7 de dezembro de 2020.   
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 44/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: ÍTALO WEIBER PEREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 22.364.123/0001-44.
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada para realização de exames laboratoriais, 

para atender pacientes do Município de Riachão do Bacamarte no combate a pandemia da Civid-19.
VALOR TOTAL: R$ 43.750,00 (Quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais).
FONTES DE RECURSOS: PSF, FMS, FUS e CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 07/12/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 7 de dezembro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA CHAMADA

Pregão Eletrônico 00005/2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna pú-

blico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto federal n.º 
10.024/2019, Instrução Normativa 206/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste em: 
Aquisição de Patrulha Mecanizada – Proposta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
de n.º 023288/2019, para atender as demandas operacionais do Município de São Sebastião do 
Umbuzeiro – PB, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência. Abertura 
das propostas: 22/12/2020, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua Frei Fernando, s/n, Centro, CEP 58510-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na página web do Portal de Compras Públicas – endereço: www.portaldecompraspublicas.com.
br, no site da Prefeitura – endereço www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br, no site do TCEPB – endereço 
www.tce.pb.gov.br. Esclarecimentos adicionais no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33041222. E-mail: licitacao@ssdoumbuzeiro.pb.gov.br.    

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 09 de dezembro de 2020.
Adriano Jerônimo Wolff

Prefeito

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

ADITIVO DE VALOR
Termo aditivo 01ao Contrato de Nº 00057/2020. Partes Pref.Mun. de São Sebde Lagoa de Roça 

eT4 Engenharia e Serviços ltda.Objeto:Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas do Município do São Sebastião de Lagoa de 
Roça. Empreitada Por Menor Preço UnitárioFundamento Legal: Tomada De PreçosNº 00005/2020. 
As Despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:Recursos 
Próprios: 02.080.20.606.2013.1036-44.90.51.00.00-001/610 e940 Objeto do Aditivo: Refere-se 
o presente acrescimo de valor de R$ 2.478,51. mantendo as demais cláusulas inalteradas, com 
Fulcro No art. 65, I “a” e “b” §1º da LEI Nº 8.666/93, Assinam: Severo Luís do Nascimento Neto 
eT4 Engenharia e Serviços ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 006/2020
Nº CONTRATO 160/2020

CONTRATADO: RGM CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ 23.429.439/0001-30.
OBJETO: 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 DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS 
RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE.

Valor Global: R$ 239.746,96(duzentos e trinta e nove mil setecentos e quarenta e seis reais e 
noventa e seis centavos).

Data do Contrato: 09 de dezembro de 2020.
Vigência: 08(oito) meses a contar da assinatura da ordem de serviços.

Serra Grande – PB, 09 de dezembro 2020
JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGAO ELETRONICO n 030/2020

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que o procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item.

Objetivo: Aquisição de veículo tipo passeio para atender as necessidades da Secretaria de Ação 
Social do Município de Serra Grande, conforme especificações no edital. Foi declarado DESERTO.

Sendo nova data para abertura das propostas para dia 21 de dezembro de 2020, às 9:00 horas 
(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.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos no site http://serragrande.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com 
: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 07 de dezembro de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2020. PROCESSO Nº166/2020. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00033/2020. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECI-
MENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 2.0- DO RESULTADO.THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE 
CARDOSO 08491191461- CNPJ: 35.428.675/0001-10- Valor R$: 292.500,00. Publique-se e 
cumpra-se. Santa Rita - PB, 09 de dezembro de 2020.LUCIANO CORREIA CARNEIRO. Secretário 
Municipal de Saúde

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR EN-
DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA), PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.  

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 208/2020, de 16/09/2020, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00037/2020, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA ALTA (EDA), PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA
CNPJ: 02.949.141/0006-95
Valor R$: 359.760,00

Santa Rita - PB, 09 de dezembro de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

Pregão Presencial nº 026/2020 
Processo nº 162/2020

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

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, convoca a empresaSIRGA 
ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - CNPJ: 11.574.829/0001-14, para enviar 
a Comissão Permanente de Licitação de Santa Rita, PB, no prazo de dois dias úteis, Proposta 

Atualizada, referente ao LOTE 3do Pregão em epígrafe, cujo valor arrematado foi R$ 124.000,00 
(cento e vinte e quatro mil reais).

Santa Rita, 09 de dezembro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO 
CONVOCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 179/2020 - 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 17/12/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESIN-
FECÇÃO PREDIAL E VEICULAR, para atender as necessidades da SEAD, CODATA, IPHAEP, 
FUNDAC, SEPLAG, ESPEP/FDRH, CEDEC e PGE, 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, 1° andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro CGE Nº 20-01689-0.
João Pessoa, 09 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 202/2020 – 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 17/12/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA HEMODINÂMICA, destinado à 
Secretaria de Estado da Saúde - 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 gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01695-6
                                                                                                   João Pessoa, 09 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 155/2020 
 UASG 925302 - Nº da licitação no COMPRASNET: 901552020                    

            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 23/12/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS/SEGURANÇA, cujo órgão requisitante é a 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO/ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, 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 20-01318-6.
                                                                                                    João Pessoa, 09 de dezembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

PROCESSO Nº 09.03.20.545 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
DATA DE ABERTURA: 22/12/2020 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 20-01368-2
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA O NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 089/2020/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.centraldecompras.pb.gov.br, 
solicitando aos presentes que compareçam com máscara facial e se façam representar por apenas 
um credenciado em sessão. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 160 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br. 

  João Pessoa, 09 de dezembro de 2020.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 120/2020

REGISTRO Nº 20-01692-2
OBJETO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - 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: 06 de janeiro de 
2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 09 de dezembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 123/2020

REGISTRO Nº 20-01688-2
OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, AUDITÓRIO E 

GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIOS, EM CAMPINA GRANDE - 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: 06 de janeiro de 
2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 09 de dezembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ERRATA
Na publicação do dia 06/11/2020, no 2º aviso julgamento de habilitação referente a                                                    

TOMADA DE PREÇOS  Nº 25/2020, onde se lê 
“TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2020

Registro CGE Nº 20-01331-7
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 25/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
da Travessia Urbana da cidade de Pedra Branca ), que após análise detalhada nas documentações, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, GL EMPREENDIMENTO LTDA, AQ CONSTRUTORA 
EIRELI  e CLPT CONSTRUTORA EIRELI comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da 
data desta publicação.”

Leia-se “TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2020
Registro CGE Nº 20-01334-2

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 26/2020 (Obras de Pavimentação 
Asfáltica da Travessia Urbana da cidade de Santana de Mangueira), que após análise detalhada 
nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, GL EMPREENDIMENTO 
LTDA, AQ CONSTRUTORA EIRELI  e CLPT CONSTRUTORA EIRELI comunica que fica aberto o 
prazo recursal a partir da data desta publicaçã

João Pessoa,  05 de novembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação”

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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 18/2020  (Serviços de Sinalização 
Horizontal e Vertical de Obstáculos, Redutores de Velocidade, Faixas de Pedestre e outras Marcas 
Transversais na Malha Rodoviária do Estado), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, 
a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as empresas: ESSE ENGENHA-
RIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS 
LTDA e ARCO ENGENHARIA LTDA EPP e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços 
para o dia 11/12/2020  às 11: 00 horas.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2020
PROCESSO N° 02.592/2020

REGISTRO NA CGE Nº 20/01200-5
DATA: 22/12/2020
HORÁRIO: 09:00 HORAS
(HORÀRIO DE BRASILIA)
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA comu-

nica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no dia 22 de 
dezembro de 2020 às 09:00 horas para A presente licitação tem por objeto para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA 
ARMADA, PORTEIROS E MONITORADOR, PARA OS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE ES-
TADUAL DA PARAÍBA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

O edital completo está disponível no site: www.licitacoes-e.com.br
Informações: C. P. L. - XXX (83) 3315-3348 ou 3315-3412.

Campina Grande, 03 de dezemnbro de 2020
Rosália Alves Monteiro

Presidente da CEL

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS NO ESTADO DA PARAÍBA 

CNPJ: 09.155.060/0001-58 – CÓD. SINDICAL: 006.221.00000-2.
EDITAL DE AVISO - PREZADOS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, CO-

MUNICAMOS que esta entidade APROVOU no dia 27/11/20 em Assembleia Geral Ordinária do 
Conselho de Delegados Representantes a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 
2021 juntamente com o PARECER DO CONSELHO FISCAL. Os valores e as peças constantes 
da Previsão Orçamentária encontram-se arquivados em pasta própria na Tesouraria Geral desta 
Federação a disposição das entidades Sindicais Filiadas interessadas para dirimir quaisquer dúvidas 
sobre os valores constantes na respectiva Previsão Orçamentária.João Pessoa(PB), 27 de novembro 
de 2020. Wilton Pereira Dias – Presidente - CPF: 040.081.974-00

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE CAJAZEIRAS E REGIÃO

 - CNPJ: 09.319.062/0001-35 - COD. SINDICAL 006.221.01851-1
 EDITAL DE AVISO - PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e esta-

tutárias, apresentamos a V.Sa. para o devido exame e deliberação a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
para o exercício de 2.021, juntamente com o PARECER DO CONSELHO FISCAL. Os valores e 
as peças constantes da Previsão Orçamentária/2021 encontram-se arquivados em pasta própria 
na Secretaria do Sindicato a disposição dos filiados interessados para dirimir quaisquer dúvidas 
sobre os valores aplicados. A presente Previsão Orçamentária foi aprovada em Assembleia Geral 
Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2020.Cajazeiras(PB), 27/11/2020. Nelson Soares 
da Silva - Presidente                                

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE CATOLÉ DO ROCHA(PB)

 CNPJ 08.560.732/0001-48 – COD. SINDICAL 006.221.97477.3
EDITAL DE AVISO - PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e 

estatutárias, apresentamos a V.Sa. para o devido exame a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o 
exercício de 2.021. As peças que compõem a presente PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA encontram-se 
arquivadas em pasta própria a disposição dos filiados interessados para dirimir quaisquer dúvidas 
quanto aos valores a serem utilizados durante o exercício/2021. A presente Previsão Orçamentária foi 
aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27/11/2020. Permanecemos à disposição 
de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se tornem necessário. Catolé do Rocha - 
PB, 27 de novembro de 2020.Sebastião Emanoel de Campos – Presidente 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE CONCEIÇÃO E REGIÃO

CNPJ: 11.986.288/0001-31 – PROT. REG. SINDICAL 46224.000860/2017-76
EDITAL DE AVISO - PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e 

estatutárias, apresentamos a V.Sa. para o devido exame a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o 
exercício de 2.021. As peças que compõem a presente PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA encontram-
-se arquivadas em pasta própria a disposição dos filiados interessados para dirimir quaisquer 
dúvidas quanto aos valores empregados e a serem utilizados durante o exercício/2021. A presente 
Previsão Orçamentária foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27/11/2020. 
Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se tornem 
necessário. Conceição - PB, 27 de novembro de 2020.Francisco Cirilo de Oliveira – Presidente - 
CPF: 031.531.884-83.                                    

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE ITABAIANA E REGIÃO

CNPJ: 01.116.689/0001-87 – CÓD. SINDICAL: 912.006.221.89772-8
EDITAL DE AVISO - PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e 

estatutárias, apresentamos a V.Sa. para o devido exame a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o 
exercício de 2.021. As peças que compõem a presente PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA encontram-se 
arquivadas em pasta própria a disposição dos filiados interessados para dirimir quaisquer dúvidas 
quanto aos valores empregados e a serem utilizados durante o exercício/2021. A presente Previsão 
Orçamentária foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27/11/2020. Permane-
cemos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se tornem necessário. 
Itabaiana - PB, 27 de novembro de 2020.Tiago Barbosa Macena – Presidente. CPF: 008.798.824-18

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE MAMANGUAPE E REGIÃO 

CNPJ: 00.774.440/0001-04 – COD. SINDICAL: 912.006.221.05542-5
EDITAL DE AVISO - PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e 

estatutárias, apresentamos a V.Sa. para o devido exame a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o 
exercício de 2.021. As peças que compõem a presente PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA encontram-
-se arquivadas em pasta própria a disposição dos filiados interessados para dirimir quaisquer 
dúvidas quanto aos valores empregados e a serem utilizados durante o exercício/2021. A presente 
Previsão Orçamentária foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27/11/2020. 
Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se tornem 
necessário. Mamanguape (PB),27 de Novembro de 2020.Elário Martins Tomaz – Presidente - 
CPF:442.164.594-04.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA
CNPJ: 08.537.904/0001-62 – CÓD. SINDICAL: 912.006.221.01846-5.

EDITAL DE AVISO - PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias, apresentamos a V.Sa. para o devido exame a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o 
exercício de 2.021. As peças que compõem a presente PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA encontram-se 
arquivadas em pasta própria a disposição dos filiados interessados para dirimir quaisquer dúvidas 
quanto aos valores empregados e a serem utilizados durante o exercício/2021. A presente Previsão 
Orçamentária foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27/11/2020. Permane-
cemos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se tornem necessário. 
Sousa (PB), 27 de novembro de 2020. Josélio Ramos – Presidente - CPF: 027.059.824-34.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Fabricação de Calçados de Santa Rita, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os 
trabalhadores associados deste sindicato, para participarem da Assembleia geral Ordinária que 
será realizada no dia 13 de dezembro de 2020, na sede do Sindicato, sito à rua Professor Severo 
Rodrigues, 307, bairro Popular, Santa Rita-PB, às 08:00m em primeira convocação com 2/3 dos 
sócios presentes e às 09:00m em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores 
associados presentes, para discutir e aprovar a seguinte pauta: a) Leitura do Edital de Convocação; 
b) Discussão e aprovação da Previsão Orçamentária para o exercício 2021. Santa Rita/Pb. Severino 
do Ramo da Silva-Presidente. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Fabricação de Calçados de Santa Rita, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os 
trabalhadores associados deste sindicato, para participarem da Assembleia geral Ordinária que 
será realizada no dia 28 de fevereiro de 2021, na sede do Sindicato, sito à rua Professor Severo 
Rodrigues, 307, bairro Popular, Santa Rita-PB, às 08:00m em primeira convocação com 2/3 dos 
sócios presentes e às 09:00m em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores 
associados presentes, para discutir e aprovar a seguinte pauta: a) Leitura do Edital de Convocação; 
b) Prestação de contas do exercício financeiro e Balanço patrimonial do ano de 2020. Santa Rita/
Pb. Severino do Ramo da Silva-Presidente. 

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

EDITAL PRIMEIRO LEILÃO SEGUNDO LEILÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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