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Assembleia aprova 
Orçamento com mais 
recursos para Saúde
Deputados aprovam Lei Orçamentária Anual para 2021 no valor de R$ 13 bilhões e destacam 
que João Azevêdo foi o primeiro governador a incluir emendas impositivas na LOA. Página 13

Foto: Arquivo Jornal A União

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

156.122

7.042.695

73.573.455

3.487

183.822

1.637.805
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS Alexandre morreu? Não, Alexandre Nunes não morre, 
já se imortalizou faz tempo. É impossível alguém 

como ele morrer.  Página 10

Germano Romero

Colunas

Paraibano de coração, Raymundo Asfora configura-se numa 
das personagens mais emblemáticas da vida que, irreprimível, 
escorre no solo da geografia do nosso estado.  Página 10

José Mário da Silva

Caso Expedito Pereira Polícia prende sobrinho do ex-prefeito de Bayeux 
(foto), acusado de ter tramado a morte do tio, ocorrida na semana passada. Página 6

Sub-20 Com uma bela campanha na Copa Nordeste, 
Perilima é favorito ao título regional de base. Página 16

Foto: Instagram/Perilima

PB distribui bolsas de estudo 
para comunidade LGBT

Congresso aprova LDO 
e novo salário mínimo

Reeducandas também foram contempladas pela parceria 
do Governo do Estado com Educa Nexus. Página 12

Texto estabelece como meta fiscal no próximo ano déficit 
primário de R$ 247,1 bi e mínimo de R$ 1.088. Página 14

Geral
Prepare o bolso: vêm aí 
as contas de início de ano
Além de matrícula e material escolar, IPTU e taxa de lixo, 
também haverá reajuste do plano de saúde. Página 3

Brasil-Mundo

Fim de Ano Corpo de Bombeiros orienta como 
utilizar ornamentações natalinas com segurança. Página 8

Foto: Evandro Pereira

Diversidade

4 Paraíba volta a registrar mais de mil casos 
após quatro meses de baixa. Página 5

4

4

Brasil tem recorde diário de infectados e 
ultrapassa 7 milhões de casos. Página 4

Quase 900 médicos já foram infectados na 
PB e 20 morreram pela doença. Página 5

4 Continuar Cuidando: última fase da pesquisa 
que analisa pandemia começa amanhã. Página 5

Covid-19: 2a Onda

Para 2021 Em sessão polêmica, vereadores de 
João Pessoa reajustaram o próprio salário. Página 13

Foto: Divulgação/CMJP

Cultura

Políticas

Esportes
Participação 
das mulheres 

cresce no 
cinema brasileiro
Joyce Prado foi uma das 
diretoras que participaram do 
Fest Aruanda este ano; festival 

bateu recorde em 
número de fil-
mes dirigidos 
por mulheres. 
Página 9
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Paraíba

4 Ministério da Saúde apresenta nova versão 
do plano de imunização nacional. Página 14
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A análise geográfica dos investimentos públicos realizados 
em uma cidade dirá muito do direcionamento político-ideoló-
gico de uma gestão municipal. Fácil observar, por exemplo, se 
o dinheiro aplicado favoreceu as comunidades mais pobres, 
ou se, pelo contrário, beneficiou biocenoses de maior poder 
aquisitivo, já privilegiadas pela qualidade de vida das áreas 
onde moram. 

Certamente não pode haver exclusividade a favor nem de 
um nem de outro lado do grande quadro social das cidades, 
no qual, historicamente, prevalece a divisão social entre ri-
cos e pobres, ref lexo das desigualdades que ainda são uma 
das características marcantes da sociedade brasileira. Mas a 
justiça naturalmente indica qual setor deveria receber maior 
atenção.

Há casos de grandes inversões públicas realizadas na zona li-
torânea que, de acordo com a publicidade oficial, representam um 
verdadeiro “presente” dado pela municipalidade à cidade, cuja po-
pulação poderá desfrutar de vários benefícios, como praticar ativi-
dades físicas usufruindo de tudo o que a natureza tem a oferecer, a 
começar pela paisagem paradisíaca.

Ora, cabe à consciência cidadã investigar qual o perfil social 
da maioria das pessoas que frequentam a orla marítima, alvo das 
aplicações, para aí, sim, constatar se a cidade como um todo foi 
presenteada, ou se foram as minorias privilegiadas de sempre, que 
agora têm ruas, praças e avenidas bem cuidadas como extensões 
de suas mansões e apartamentos de luxo.

As grandes cidades brasileiras ainda fazem o Brasil ser me-
recedor de expressões como “Belíndia”, cuja criação é atribuída 
ao economista Edmar Bacha, dando conta da existência de uma 
nação social e econômica dividida, onde uma parte da popula-
ção (a minoria rica) vive como se estivesse na Bélgica e a outra 
(a maioria de excluídos) habitasse a Índia.

A cidadania deve chegar, prioritariamente, às comunidades po-
bres, garantindo às populações marginalizadas acesso fácil à saú-
de, educação, cultura, esportes, lazer etc., por meio da construção 
de hospitais, escolas e centros culturais e esportivos. Os cartões 
postais deveriam mostrar equanimidade social nos quatro pontos 
cardeais, e não apenas onde nasce o Sol.

Falsas imagens
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Se eu fosse Papai Noel

Artigo Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Se eu fosse Papai Noel não ficaria 
esperando cartinhas pedindo presen-
tes. Até porque eu teria consciência do 
que cada um precisa. Então iria procu-
rar atender a necessidade de todo mun-
do. Seria o bom velhinho que chega no 
momento preciso, na hora da carência, 
no instante da aflição, da agonia. Sendo 
pai, me sentiria na obrigação de satis-
fazer as demandas dos filhos.

O mundo contemporâneo não quer 
mais que Papai Noel chegue com um 
saco cheio de presentes. Quer que ele 
apareça trazendo confiança em dias 
melhores, fortalecendo o ânimo para 
enfrentar as dificul-
dades, alimentando 
esperanças.

Se eu fosse Papai 
Noel acabaria com as 
guerras, combateria a 
miséria, alimentaria 
a fé, estimularia o es-
pírito de fraternida-
de. Vestindo a roupa 
vermelha (sem qual-
quer conotação ideo-
lógica ou política), eu 
convenceria as pessoas a deixarem o 
egoísmo de lado e passarem a pensar 
de forma mais efetiva no estabeleci-
mento de uma boa convivência com o 
próximo.

Se eu fosse Papai Noel não perde-
ria tempo em visitar só as casas dos 
ricos na distribuição de presentes. Me 
sentiria mais a vontade nos lares da 
pobreza. Mas me faria presente na Noi-
te de Natal, também nos ambientes em 
que a festa se colocasse como um even-
to de opulência. Eu seria mais um na 
confraternização. Sem assumir o papel 
de presenteador, mas de promotor da 
concórdia, da alegria de acreditar no 

amanhã. Seria o condutor de um cami-
nho de paz, desfazendo as diferenças, 
propondo a igualdade entre os seres 
humanos.

Não fugiria das casas ricas. Ali 
eu me estabeleceria como o elemento 
que chamaria a atenção dos seus mo-
radores para a situação de privilégio 
em que vivem, em detrimento de tan-
tos outros que sofrem a desconsidera-
ção social, a marginalização política, 
o desprezo dos que estão no poder. 
Procuraria despertar o sentimento de 
igualdade, de equiparação nos deveres 
e direitos de todos, sem distinção. Eu 

colocaria no coração 
dos egoístas a se-
mente do amor, rene-
gando a exploração, 
a opressão, a tirania. 
Eu faria desaparecer 
o ódio, a inveja, a am-
bição desmedida dos 
seres humanos.

Ah, se eu fos-
se Papai Noel, pelo 
menos por um dia. 
Procuraria mudar o 

mundo. Faria do Natal realmente uma 
comemoração do nascimento do filho 
de Deus, não um festejo profano onde 
prevalece a hipocrisia e a falsidade. As 
luzes da Noite de Natal iluminariam, 
antes de qualquer coisa, a consciên-
cia em cada um de nós, no sentido de 
que a vida tem o significado igual para 
todos. Queria ser um Papai Noel que 
não distinguisse pobres e ricos, bem 
nascidos ou predestinados a viver na 
marginalidade, felizes ou infelizes, 
burgueses ou favelados. Queria ser um 
Papai Noel de um novo tempo, produ-
zindo paz, alegria e felicidade, de uma 
forma geral.

Artigo Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br  | Colaborador

FHC e os paraibanos
O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, 

antes de se despedir da terra está brindando 
os brasileiros com a memória do seu governo. 
Pela espessura do primeiro volume que, reve-
la fatos, apenas, do ano inicial da sua gestão, 
tenho a impressão que ainda gastará muito 
papel para contar o que viveu e com quem 
conviveu nos oito anos em que foi inquilino do 
Palácio do Planalto. A composição do ministé-
rio, as vinculações e exigências partidárias, as 
restrições pessoais aos indicados e os motivos 
da rejeição de alguns, são particularidades re-
veladas sem reservas de adjetivos. Fui em bus-
ca dos paraibanos que naquela quadra da po-
lítica brasileira militavam em apoio à situação 
ou faziam parte da bancada de sustentação 
das ações governamentais. O primeiro parai-
bano a ser entronizado 
no primeiro time do tu-
canato em ascensão foi o 
nosso caboclinho Cícero 
Lucena, nomeado para a 
nova Secretaria de Polí-
ticas Regionais.

Conta FHC que o 
catarinense “Luiz Henri-
que insistiu num nome, 
aliás, numa solução, 
pois 51% da bancada do 
PMDB era nordestina, Cícero Lucena para o 
Ministério da Integração Regional”. Ao aceitar 
a sugestão revela que repeliu a maledicência 
ligada ao nome Lucena, por causa do senador 
Humberto Lucena, “primo do indicado”, em 
face da suspensão dos seus direitos políticos 
por utilizar a gráfica do Senado para a con-
fecção dos famosos calendários. Justifica que 
aquele argumento “não pode servir para afas-
tar uma pessoa, até porque o senador terá lá 
os seus problemas de clientelismo mas é um 
homem honrado”.

Recebendo a visita do governador Anto-
nio Mariz e dos senadores Humberto Lucena 
e Ronaldo Cunha Lima, FHC tratou com os 
“chefes paraibanos” antes mesmo de conver-

sar com Cícero Lucena, como seria essa nova 
área do governo, com dupla ligação, uma ao 
Planejamento e outra a uma Secretaria Téc-
nica composta por vários ministros e presi-
dida pelo chefe do Executivo. Cícero temeu 
o esvaziamento do órgão mas FHC rebateu: 
“Você vai definir com o Eduardo Jorge, Clovis 
Carvalho e Gustavo Krause as suas funções. 
As funções que quero de você são mais im-
portantes. O importante não é ter cargo para 
nomear, é ter capacidade política de influir 
no conju nto do governo para que o Nordes-
te e o Norte tenham os recursos adequados 
para que nós minoremos as desigualdades 
regionais”. E assim foi feito, pelo menos foi 
essa a intenção.

Mas nem tudo eram flores no jardim 
palaciano. Quando pre-
tendeu reformar a Pre-
vidência, o governo de 
FHC sofreu uma derrota 
fragorosa na Comissão 
de Justiça e, para isso, 
contribuíram os deputa-
dos do PP, que se diziam 
aliados, e a bancada da 
Paraíba. FHC conversara 
com Ney Suassuna, então 
relator da Lei das Paten-

tes e que, se “no início atrapalhara bastante” 
estava disposto a dar um parecer equilibrado 
sobre esse assunto. Acertou com Ney o apoio 
da bancada. No final da conversa, Ney pediu 
a nomeação de um paraibano para o Banco 
do Nordeste mas, mesmo assim, não coman-
dou os votos. Pior, além de votarem contra, os 
deputados paraibanos mandaram dizer, pelo 
líder da bancada, que queriam mais verba e 
para o ministério de Cícero Lucena.

Surgiram os pacificadores. FHC anuncia: 
em maio vou jantar com a bancada da Paraíba 
e, mais adiante revela: no fim do dia jantei com 
a bancada da Paraíba. Tempos felizes aqueles 
em que bastava encher o bucho dos parlamen-
tares para angariar votos...

 A composição do ministério, as 
vinculações e exigências partidárias, 
as restrições pessoais aos indicados e 

os motivos da rejeição de alguns, 
são particularidades reveladas sem 

reservas de adjetivos.    

 Ah, se eu fosse Papai Noel, 
pelo menos por um dia. 

Procuraria mudar o mundo. Faria 
do Natal realmente uma 

comemoração do nascimento 
do filho de Deus.   

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL
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É hora de se preparar para matrículas escolares, IPTU, taxa de lixo e o reajuste do plano de saúde adiado devido à pandemia

Está todo mundo de-
sejando que o ano termine. 
É, de fato 2020 não está fá-
cil para ninguém mas vale 
lembrar que 2021 já começa 
com as famosas contas extra. 
Talvez no próximo ano a ma-
trícula escolar, o IPTU, a taxa 
de recolhimento de lixo e o 
aumento dos planos de saúde 
- congelados na pandemia- 
nem causem tanto impacto. É 
que para muitos ter ultrapas-
sado um período tão difícil já 
é motivo de comemoração e 
não há conta no mundo que 
mude isso.

A jornalista Mércia Dan-
tas que o diga. Trabalhadora 
autônoma, sem direito ao 13° 
salário, ela conta que vai co-
meçar 2021 devendo, e mui-
to. Quase um ano de escola da 
filha caçula e algumas contas 
de casa vão ter que esperar. 
A prioridade é o conserto e o 
emplacamento do carro, que 
não pode ficar parado na ga-
ragem por ser essencial nas 

atividades do dia a dia. Mas 
o que falta em dinheiro sobra 
em gratidão, Mércia acredita 
que o ano de pandemia foi 
uma espécie de teste e que 
atravessá-lo com saúde foi 
como completar uma prova, 
cheia de obstáculos. 

“Com certeza estamos 
encarando esse final e início 
do próximo de outra forma. 
Ano passado eu lembro que 
também estava um pouco 
preocupada com as contas, 
que sempre se avolumam 
nesse período. Mas é dife-
rente, esse ano a gente vi-
veu tantas perdas, viu tanta 
tristeza, que estar devendo 
ou começar 2021 no verme-
lho, não tem o mesmo peso”. 
Quanto às dívidas, Mércia já 
tem planos. “Parcelar, ir pa-
gando aos poucos conforme 
as possibilidades”.

Mesmo para a aposen-
tada Silvana Oliveira que 
tem o dinheiro certo todo o 
mês, o ano foi complicado e 
2021 vai começar também 
com dívidas. “Meu filho per-
deu o emprego por conta da 

pandemia e a minha pensão 
está agora sustentando duas 
casas”.  Ficou pesado, confes-
sa, mas a idosa de 64 anos 
disse que não tem como ser 
diferente. “Não tem mãe que 
não ajude um filho em uma 
necessidade, ficou apertado 
pra mim mas sei que as coi-
sas vão melhorar”. Enquanto 
isso Silvana vai poupando 
como pode, nada de gastos 
extras. Todo o dinheiro da 
família está sendo voltado 
para o pagamento de contas 
consideradas essenciais. 

“Não vai ter roupa nem 
sapato de final de ano, nem 
presente dos netos, já disse 
aos três que só depois ganha-
rão os presentes”. A viagem 
de férias que a avó costuma 
fazer com o filho, os netos e 
a nora também vai ter que 
esperar.  “Até porque nem dá 
certo viajar em pandemia, 
muito embora a gente goste 
de ir para praias mais afasta-
das. Mas esse ano não vai dar, 
mas tá bom, o que vale é que 
todos estão com saúde”.

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

2021 se aproxima trazendo as 
famosas contas de início de ano

Editoração: Clóvis RobertoEdição: Clóvis Roberto

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba durante a sessão de 
ontem fez uma homenagem 
ao ex-deputado Genival Ma-
tias (in memoriam) e ao de-
putado Nabor Wanderley. 
O primeiro morreu em julho 
após sofrer um mal súbido, 
enquanto que o segundo 
deixa o mandato para assu-
mir a prefeitura de Patos em 
1º de janeiro. 

Dupla homenagem
O prefeito eleito Cícero Lucena 
não vai esperar 1º de janeiro 
para iniciar sua gestão. Já fo-
ram vários encontros e reuniões 
em busca de recursos e ações 
para beneficiar a cidade. On-
tem pela manhã, ele estava em 
Brasília apresentando propos-
tas à Diretoria Nacional do De-
partamento de Atenção Hospi-
talar, Domiciliar e de Urgência 
do Ministério da Saúde. 

Uma figura chamou atenção ontem 
durante a nova apresentação do plano 
de vacinação do Governo Federal. O 
personagem Zé Gotinha, criado para 
estimular a vacinação ifnantil contra a 
poliomelite. Usando máscara, ele não 
escapou dos memes de que estaria 
amordaçado para não dizer umas ver-
dades ao presidente Jair Bolsonaro so-
bre o seu comportamento na pandemia.

Zé gotinha ‘ressuscitou’

brasileiro tem mais De 180 mil motivos para estar 

ansioso e angustiaDo por uma vacina contra a coviD

De mangas arregaçaDas 

O desafio de enfrentar uma pandemia é algo que por si só é imenso e requer 
a união de todos em prol de soluções. Mas o comportamento do presidente 
Jair Bolsonaro, do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello (foto) e de 
outros membros do Governo Federal diante da catástrofe mundial causada 
pela covid-19 é assustador. Certos comportamentos e discursos proferidos são 
estarrecedores. E pérolas surgem cada vez que eles abrem a boca. O ministro 
general Pazuello, especialista em logística que comanda uma pasta ilógica 

que deixou milhões de testes para detecção da covid-19 se aproxima-
rem perigosamente do prazo de validade e só agora se mobiliza 

atrás de seringas para garantir a vacinação, ontem teve a capa-
cidade de questionar: “Pra quê essa ansiedade, essa angústia 
(com relação à vacinação)?” Ora, o país contabiliza mais de 
180 mil mortes. O ministro general poderia conversar com 
as famílias dos mortos ou visitar UTIs lotadas que beiram o 
colapso para obter a resposta.

UN Informe
Da Redação 
redacao@epc.pb.gov.br

O discurso é torto. Querer a reabertura de esco-
las e universidades justificando que bares e res-
taurantes estão abertos durante a pandemia é ser 
raso na argumentação. Se o nível for esse, basta 
dizer que autorizar aulas presenciais é obrigar os 
alunos a se fazerem presentes e se colocarem em 
risco, enquanto ir a um bar ou restaurante é algo 
opcional, uma escolha. Fiquemos por aqui na 
quase superficialidade dos argumentos. 

na panDemia não Dá para comparar 
escolas com bares e restaurantes

virou moDa?

cumprinDo a lei

Primeiro foram os vereadores de Patos, agora fo-
ram os de Cabedelo. Eles aprovaram o reajuste 
dos salários dos secretários municipais que pas-
saram de R$ 10 mil para R$ 12 mil mensais. Pre-
feito e vice-prefeito também foram beneficiados: 
ganharam direito a 13º salário e férias. Pode ser 
legal, mas é moral quando há 15 milhões de de-
sempregados no país e uma crise de saúde?

O promotor de Justiça Carlos Romero Paulo Neto escla-
receu uma dúvida surgida quando a Prefeitura de João 
Pessoa anunciou a abertura de dois concursos com 601 
vagas esta semana. A medida visa cumprir a lei e faz 
parte de um Termo de Ajustamento de Conduta que re-
sultou nos dois concursos. Ele prevê outros certames para 
preencher mais 4 mil vagas, nos próximos quatro anos.
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Planejar é a palavra de ordem
O economista Rafael Bernardi-

no conta que, de fato, a pandemia 
provocou uma sensação diferente 
em relação às contas, como se não 
tivessem mais o mesmo peso dos ou-
tros anos. Mas segundo o especialista 
muito desse sentimento é decorrente 
da postura dos próprios credores, que 
também sofreram as consequências 
da covid-19. 

“Os credores estão mais com-
preensíveis e acessíveis, mais dispos-
tos a negociar e isso provoca certo 
conforto aos devedores”, pontua. A 
orientação do economista é aproveitar 
as oportunidades com foco e cautela. 
“Porque muitas vezes as pessoas fazem 
negociações que não vão conseguir 

honrar. Ou seja, é preciso focar na 
quitação das dívidas, negociar den-
tro das possibilidades e controlar os 
gastos para conseguir arcar com a 
negociação”.   

Werton Oliveira, também econo-
mista, orienta que se faça uma lista de 
prioridades e mais, é preciso esquecer 
as tradicionais compras de final de 
ano. “A palavra de ordem é economi-
zar e pagar as contas que geram juros 
mais altos”. O entrevistado lembra 
ainda que o controle atual pode sig-
nificar a compra futura. “Janeiro é co-
nhecido por ser um mês de promoções 
e descontos, então o  indicado é focar 
nas contas agora para que depois, se 
possível, se façam as compras”. 

Réveillon

Procon-PB discute parcerias 
da Operação ‘Festa Segura’ 

A Autarquia de Proteção 
e Defesa do Consumidor do Es-
tado da Paraíba (Procon-PB) 
organizou uma reunião em 
parceria com órgãos como a 
Agência Estadual de Vigilância 
Sanitária (Agevisa-PB), a Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Polícia Militar da Pa-
raíba e o Corpo de Bombeiros 
da Paraíba para orientar donos 
de bares, restaurantes e hóteis 
acerca dos decretos e orienta-
ções em relação à prevenção da 
covid-19, principalmente nas 
festas de fim de ano. A orienta-
ção e a fiscalização foi nomea-
da de Operação Festa Segura, 
que é uma adaptação derivada 
da Operação Verão, que é feita 
anualmente pelo Procon-PB 
em parceria com os órgãos de 
vigilância sanitária e segurança. 
A reunião aconteceu virtual-
mente na tarde de ontem.

No apoio à coordenação da 
Operação Festa Segura, Fábio de 
Lucena Falcão, do Procon-PB, 
explicou que a operação se sus-
tenta em três pilares principais: 

o de prevenção e educação; o 
de colaboração; e o de sanção e 
pedagogia. Cada um deles com 
uma função, como: orientar, agir 
em conjunto e ações mais firmes 
para correções.

Falcão afirmou que o prin-
cipal intuito da operação é o 
combate à covid-19. “Então, 
estamos fiscalizando o uso de 
máscaras, por exemplo, pois 
não pode faltar o mínimo”, 
disse. Ele observou que é ne-
cessário atentar ao fato de que 
cada município possui uma le-
gislação específica, e é preciso 
respeitá-la. 

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, pontuou que uma 
das maiores preocupações do 
trade turístico é de que por con-
ta de alguns estabelecimentos 
que desrespeitam as medidas 
sanitárias, todos sejam preju-
dicados. Ela reforçou que o se-
tor foi muito afetado durante o 
período crítico do isolamento 
social, com muitas demissões. 

Apesar dos receios, Ave-
lino falou que a rede hoteleira 
de João Pessoa já possui uma 
ocupação muito boa para o Ano 
Novo. “Quem vem para João 

Pessoa, não vem pelos shows e 
nem pela pirotecnia, vem para 
curtir a cidade e a qualidade de 
vida que nós temos”, disse ela. 
Segundo a presidente da PB-
Tur, o protocolo de segurança 
sanitária da hotelaria foi cons-
truído junto com a Associação 
Brasileira da Indústria de Ho-
téis da Paraíba, a ABIH-PB, e o 
Governo do Estado, através da 
Secretaria de Saúde.

Presidente da Agevisa-PB, 
Jória Viana afirmou que não é do 
interesse da operação e nem dos 
órgãos fechar estabelecimentos. 
“O próprio governador nos deu 
essa missão, dessa conversa e 
parceria, mas que a gente não 
quer fechar, não queremos ca-
minhar para isso”, comentou. A 
questão foi reforçada pela supe-
rintendente do Procon: “O que 
a gente quer é um trabalho de 
parceria. O que temos buscado 
é fazer um trabalho de constru-
ção”, destacou Késsia Liliana.

Além dos representantes 
dos órgãos estaduais, também 
marcaram presença na reunião 
online alguns representantes 
hoteleiros e de bares e restau-
rantes.

Késsia Liliana, do Procon-PB, frisou que a Operação ‘Festa Segura’ objetiva orientar a população e comerciantes

Foto: Reprodução

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União



Número superou os 69.074 registros de infecção pelo coronavírus do dia 29 de julho, no pico da pandemia

O Brasil registrou, ontem, 
número recorde diário de casos 
de covid-19. De acordo com os 
dados divulgados pelo Minis-
tério da Saúde, foram contabili-
zados 70.574 registros da terça-
fira para ontem, o que levou o 
país a ultrapassar a marca de 7 
milhões de infectados. O maior 
número diário de registros da 
doença até então tinha sido em 
29 de julho, de 69.074, no pico 
da pandemia.

Em 24 horas, o país regis-
trou 936 mortes em decorrência 
do novo coronavírus, elevando o 
total de óbitos pela doença para 
183.735.  O boletim do Ministé-
rio da Saúde aponta que o Brasil 
registra mais de seis milhões de 
pessoas curadas da covid-19. 
No mundo, estima-se que pelo 

menos 29 milhões de pessoas 
diagnosticadas com covid-19 já 
se recuperaram. O número de 
pessoas curadas no Brasil é supe-
rior à quantidade de casos ativos 
(724.190) que são os pacientes 
em acompanhamento médico

A doença está presente em 
99,9% dos municípios brasilei-
ros. Contudo, mais da metade 
das cidades (3.807) possuem 
entre 2 e 100 casos. Em relação 
aos óbitos, 4.874 municípios 
tiveram registros (87,5%), sen-
do que 693 deles apresentaram 
apenas um óbito confirmado.

 O Governo do Brasil man-
tém esforço contínuo para ga-
rantir o atendimento em saúde 
à população, em parceria com 
estados e municípios, desde o 
início da pandemia. O objetivo 
é cuidar da saúde de todos e 
salvar vidas, além de promover 
e prevenir a saúde da população.

Agência Estado

Covid: Brasil tem recorde diário 
e ultrapassa 7 milhões de casos
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Gastos na pandemia

TCE emite alertas e cobra 27 
municípios por transparência

Após diligências da 
auditoria, o Tribunal de 
Contas do Estado da Paraí-
ba (TCE-PB), por meio do 
acompanhamento da ges-
tão, emitiu só na primeira 
quinzena de dezembro 27 
alertas destinados a ges-
tores municipais por não 
divulgarem informações de 
receitas e despesas no com-
bate ao novo coronavírus 
em seus respectivos portais 
da transparência.

Analisando as infor-
mações disponibilizadas 
nos portais municipais, os 
auditores do TCE identifi-
caram, no período de 1º a 
15 de dezembro, 27 deles 
com informações desatua-
lizadas, ferindo preceitos 
legais e com possibilidade 
de comprometer a regula-
ridade das respectivas ges-
tões. Os relatórios da au-
ditoria levaram à emissão 
dos alertas, assinados pelo 
conselheiro André Carlo 
Torres Pontes.

Os municípios alerta-
dos são João Pessoa, Curral 
Velho, Carrapateira, Cacim-
bas, Igaracy, Emas, Core-
mas, Catingueira, Bonito 
de Santa Fé, Aguiar, Água 
Branca, Serra Grande, São 

Mamede, São José do Sa-
bugi, São José de Espinha-
ras, São José de Caiana, São 
Bentinho, Santa Terezinha, 
Santana dos Garrotes, Ima-
culada, Cajazeirinhas, Des-
terro, São José de Piranhas, 
Piancó, Pedra Branca, Olho 
D’água e Nova Olinda.

A transparência públi-
ca é um dos princípios da 
gestão pública e está devi-
damente regulamentada na 
legislação federal por meio 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC 101/2000) e da 
Lei de Acesso à Informação 
(Lei 12.527/2011).

O próprio TCE parai-
bano já publicou a Resolu-
ção Normativa 02/2017 
orientando os gestores pa-
raibanos a como proceder 
nesse tema. E em tempos 
de pandemia, a Lei de Com-
bate ao Coronavírus (Lei 
13.979/2020) trouxe exi-
gências específicas para a 
divulgação das ações, gastos 
e receitas relacionadas à co-
vid-19.

Casos de covid-19
O TCE-PB também 

publicou alertas a municí-
pios que têm apresentado 
números alarmantes tan-

to em número de casos de 
covid-19 em relação à po-
pulação, quanto em taxa 
percentual de letalidade da 
doença quando compara-
das à média do estado.

Foram sete alertas 
emitidos no período, to-
dos assinados pelo conse-
lheiro Fernando Catão, e 
destinados aos gestores de 
Mamanguape, Rio Tinto, 
Baía da Traição, Marcação, 
Curral de Cima, Matara-
ca e Cabedelo. Os alertas 
também trouxeram infor-
mações sobre possíveis in-
conformidades na execu-
ção orçamentária desses 
municípios, principalmen-
te em relação a despesas 
com saúde e outras ações 
relacionadas ao combate à 
pandemia.

Em caso de descumpri-
mento das determinações 
estabelecidas, o fato será 
levado em consideração 
quando da análise das con-
tas anuais, podendo acar-
retar no encaminhamento 
ao Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) e na ado-
ção de outras providências 
que assim determinarem os 
conselheiros-relatores dos 
processos.

O anúncio de concur-
sos públicos por parte do 
prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo (PV), 
abalou a transição equi-
librada que vinha sendo 
conduzida entre a equipe 
do atual gestor e do pre-
feito eleito Cícero Lucena 
(Progressistas). Após cri-
ticar a postura do governo, 
o advogado Walter Agra, 
que coordena a Comissão 
de Transição do prefeito 
eleito, afirmou que o futu-
ro gestor da capital é “ab-
solutamente favorável à 
realização dos concursos”.

Agra acrescenta, en-
tretanto, que Cícero “la-
menta o anúncio a ‘toque 
de caixa’ feito pela atual 
gestão, pegando a todos 
de surpresa”. A declara-
ção ocorreu em reação aos 
dois processos seletivos 
com a abertura de 601 va-

gas na Saúde e na Admi-
nistração. “Quero deixar 
bem claro que o prefeito 
eleito Cícero Lucena é ab-
solutamente favorável à 
realização do concurso. 
O concurso deve e vai ser 
realizado”, garantiu. Agra 
lamentou que mesmo após 
dez dias de reuniões entre 
representantes da atual e 
da futura gestão, nada foi 
adiantado à Comissão de 
Transição nesse sentido. 
“Fomos surpreendidos”, 
justificou.

Ainda de acordo com 
Walter Agra, o concurso 
será mantido. Contudo, 
ele ponderou que a Pre-
feitura de João Pessoa 
possui mais de 15 mil 
prestadores de serviço, 
mas só ofereceu 601 va-
gas nos certames. “O que 
questionamos é o número 
de vagas. Estamos achan-
do que é pequeno. Se o 
prefeito reconhece que 
tem 15.426 prestadores 

de serviço e oferece 601 
vagas, o que vamos fazer 
é analisar para ver se não 
podemos apresentar mais 
vagas”, explicou.

O coordenador da Co-
missão aproveitou ainda 
para cobrar a entrega de 
documentos os quais não 
teve acesso e que, segun-
do ele, já deveriam estar 
disponíveis desde o dia 30 
de novembro. “Isso é inad-
missível”, desabafou.

Concurso
A Prefeitura de João 

Pessoa lançou editais para 
dois concursos públicos 
na área administrativa e 
da Saúde, com um total de 
601 vagas. As inscrições 
iniciaram ontem e as pro-
vas, conforme os editais, 
acontecem em fevereiro 
de 2021. Com salários que 
variam de R$ 1.306,48 a 
R$ 6.412,30, os novos ser-
vidores serão dos níveis 
médio, técnico e superior.

Transição é abalada por falta 
de repasse de documentos
Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Presa na PB dupla suspeita de 
tráfico internacional de drogas

Paraibano assume diretoria de 
Infraestrutura Hídrica do DNOCS

Dois homens suspeitos 
de integrar um grupo que 
atua no tráfico internacio-
nal de entorpecentes foram 
presos na tarde de ontem 
durante uma ação conjunta 
das Polícias Civil da Paraíba 
e do Rio Grande do Norte e 
Polícia Rodoviária Federal. 
As prisões ocorreram nos 
municípios de Mata Redon-
da (PB) e João Pessoa. Com 
os suspeitos, os policiais 
ainda encontraram entor-
pecentes e substâncias quí-
micas usadas na produção 
de cocaína. 

 As ações foram re-
sultados de três meses 
de investigação feita pela 
Delegacia de Repressão ao 
Crime Organizado (Draco), 
com apoio do Departamen-
to de Informações de Com-

bate ao Crime Organizado 
da Polícia Civil do Rio Gran-
de do Norte (Deiccor/RN) . 

 Segundo o delegado 
Carlos Othon, da Draco, um 
dos presos é foragido da 
Justiça e alvo de três man-
dados de prisão decretados 
pela Justiça.  As ordens ju-
diciais foram emitidas após 
investigações apontarem 
indícios que o homem man-
tém ligações com trafican-
tes de drogas que atuam em 
países da América Latina, 
como Peru, Bolívia e Co-
lômbia. 

Após identificar placas 
de veículos e rotas usadas 
pelos criminosos em terri-
tório paraibano, a Polícia 
Civil acionou a Polícia Ro-
doviária Federal, que reali-
zou a abordagem ao veículo 

suspeito, no momento em 
que ele trafegava na cidade 
de Mata Redonda.  Dentro 
do veículo, foi encontrado 
o foragido da Justiça. 

“Após essa primeira 
prisão, as nossas equipes, 
junto com um apoio do 
Canil da Polícia Militar da 
Paraíba, realizaram buscas 
em uma granja na praia do 
Sol, no bairro de Valentina, 
em João Pessoa, onde en-
contraram drogas prontas 
para o consumo e material 
para fabricação de cocaína”, 
afirmou Carlos Othon. 

Um homem que estava 
no local fazendo a guarda 
da droga também foi pre-
so em flagrante delito  por 
tráfico de drogas. Os dois 
serão apresentados ao Po-
der Judiciário.

O paraibano Maurício de 
Vasconcelos Medeiros assumiu 
o cargo diretor de Infraestru-
tura Hídrica do Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca 
(DNOCS), na sede do órgão em 
Fortaleza. Ele foi nomeado pelo 
ministro do Desenvolvimen-
to Regional, Rogério Marinho, 
através de Portaria N.° 2.679, 
publicada no último dia 19 de 
outubro.

Paraibano de Campina 
Grande,  Maurício Medeiros 

Foram registradas mais 936 mortes no Brasil causadas pela covid-19, totalizando 183.735 óbitos no país desde o início da pandemia da doença

Foto: Fotos Públicas

atuou na Energisa Paraíba e 
Energisa Borborema.  Ele tam-
bém foi superintendente da 
Companhia Energética do Pará 
- Celpa, e estava recentemente 
no segmento de offshors em Ma-
caé e Campos, no Rio de Janeiro.

O novo Diretor iniciou sua 
carreira no início dos anos 90, 
atuando em diversas empre-
sas do setor privado, bem como 
em concessionárias de energia, 
nas Regiões Norte, Nordeste e 
Sudeste.

Maurício de Vasconcelos Medeiros iniciou 
a carreira no início da década de 1990
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Buracos no Centro de JP
População que vai ao Centro da capital se queixa da falta de 
estrutura nas calçadas e de buracos nas ruas que podem causar 
acidentes e atrapalhar o fluxo.  Página 8 Fo
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Em 24 horas, foram 1.388 novos registros de covid-19; número se aproxima dos noticiados em agosto passado

Após quatro meses, PB volta 
a registrar mais de mil casos

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou ontem 
novos 1.388 casos de covid-19 
e 18 falecimentos em decorrên-
cia da doença, sendo dez destes 
ocorridos entre a terça-feira e 
a quarta-feira. O registro mais 
próximo do número diário di-
vulgado, acima dos mil casos, 
ocorreu há 126 dias, em 11 de 
agosto com o registro de 1.453 
novos casos. O estado que já teve 
o pico de óbitos diários em 46, 
em 30 de junho, presencia o 
crescimento no número de no-
vos falecimentos diante do ce-
nário de queda entre setembro 
e dezembro.

Com os novos números, o 
estado acumula 156.122 casos 
de contaminação pela doença, 
sendo 3.487 mortes e 121.400 
pacientes considerados recupe-
rados. Neste momento, a Paraíba 
tem 20,01% de casos em aberto, 
referentes a pacientes em recu-
peração ou aguardando a conso-
lidação do caso nas plataformas 
de controle do Sistema Único de 
Saúde. Cerca de 499.673 testes 
para diagnóstico da covid-19 já 
foram realizados em todas as 
cidades do estado.

Um total de 84,30% das 
cidades já registraram faleci-
mentos entre os seus residen-
tes, o equivalente a 188 das 
223 cidades do estado. Todos 

os 18 óbitos registrados ontem 
ocorreram em dezembro, de 2 a 
16, sendo 10 deles nas últimas 
24 horas entre a terça-feira e a 
quarta-feira. A faixa etária entre 
os pacientes foi de 38 a 97 anos. 
Apenas um paciente não possuía 
comorbidades. Os demais apre-
sentaram hipertensão, diabetes, 
cardiopatia, imunossupressão, 
obesidade, tabagismo, doença 
renal e doença neurológica fo-
ram os fatores de risco associa-
dos que foram observados nas 
vítimas.

Oito mortes ocorreram em 
hospitais privados e os demais 
em hospitais públicos, distri-
buídos entre João Pessoa (7), 
Campina Grande (2), Patos (2), 
Catolé do Rocha, Sousa, Cacim-
bas, Mataraca, Triunfo e  Santa 
Luzia. Outros 34 falecimentos 
estão sendo investigados.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o estado é de 
56% e 39% nas enfermarias. Na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação chega 
a 59% nas UTIs e 47% nas en-
fermarias. Em Campina Grande 
estão ocupados 63% dos leitos 
de UTI adulto e 17% nas enfer-
marias. Já no Sertão, a taxa é de 
80% dos leitos de UTI e 65% 
de enfermarias para adultos 
ocupados.

Dez cidades concentram 
772 casos, representando 
55,61% dos casos em toda a Pa-

Os óbitos também estão aumentando, com 18 registros em um dia; estado acumula 156.122 casos de contaminação pela doença, sendo 3.487 mortes

Foto: Agência Brasil

raíba nesta quarta-feira. São eles: 
João Pessoa com 255 novos casos; 
Patos registrou 158; Cacimba de 
Dentro teve 77 novos casos; Cam-
pina Grande teve um aumento de 
58 novos casos; Pombal vem em 
seguida com 49 novos casos; Cui-
té teve 40 novos casos; Guarabira 
com 36 casos; Caaporã teve 34 
novos casos; Sumé confirmou 33 
casos; e, por fim, Catolé do Rocha 
com 32 novos casos.

Mesmo com o aumento 
considerável, algumas cidades 
que estão entre as que acumu-
lam a maior concentração de 
casos mantêm-se sem registros 
de novos ou poucos casos desde 
a semana anterior. Mamangua-
pe, São Bento, Alagoa Grande, 
Pedras de Fogo, Mari, Itaporan-
ga, Belém e Alagoinha tiveram 
notificação abaixo de três novos 
casos e nenhum. O que pode in-

dicar um crescimento nos próxi-
mos dias quando a situação dos 
municípios forem reguladas.

Até o momento, 26 cidades 
possuem a maior concentração 
da doença com casos acima 
de mil confirmações. São elas: 
João Pessoa (39.390), Campina 
Grande (14.850), Patos (6.121), 
Guarabira (5.117), Santa Rita 
(3.918), Cabedelo (3.886), São 
Bento (3.672), Sousa (3.270), 

Cajazeiras (3.250), Mamangua-
pe (2.866), Bayeux (2.612), Ingá 
(1.732), Alagoa Grande (1.719), 
Queimadas (1.590), Rio Tinto 
(1.489), Pedras de Fogo (1.416), 
Itabaiana (1.412), Sapé (1.393), 
Monteiro (1.378), Mari (1.241), 
Itaporanga (1.180), Belém 
(1.175), Alagoinha (1.108), Pom-
bal (1.090), Caaporã (1.086), 
Itapororoca (1.053) e Catolé do 
Rocha (1.027).

Continuar Cuidando: última
fase vai começar amanhã

A oitava semana da 
pesquisa Continuar Cui-
dando, fase final do levan-
tamento, terá início ama-
nhã, em 31 municípios do 
estado. A previsão é de 
que a conclusão da etapa 
de campo seja antecipada 
para o início da próxima 
semana. O inquérito soro-
lógico analisa a situação 
epidemiológica da Paraí-
ba frente à covid-19, com 
base em entrevistas e tes-
tes (rápidos e RT-PCR) rea-
lizados com a população 
de 130 municípios. A aná-
lise destes dados servirá 
de base para a adoção de 
novas medidas para o en-
frentamento da pandemia.    

 A Paraíba atualmen-
te detém a marca dos 
156.122 casos confirma-
dos para o novo corona-
vírus, de 121.400 pessoas 
recuperadas e 3.487 vidas 
perdidas para o agravo. De 
acordo com o secretário 
executivo Daniel Beltram-
mi, a pesquisa considera 
todas as regiões do esta-
do, para que os gestores 
públicos obtenham um 
retrato de como a doen-
ça se comporta como um 
todo, o que é importante 
para que sejam mantidas, 
ou reformuladas, as ações 
de flexibilização e enfren-
tamento ao vírus.

 “Outros estados tive-
ram a iniciativa de fazer 

um levantamento seme-
lhante, porém não de uma 
forma global. O nosso es-
tudo não é concentrado 
apenas em municípios, 
ou bairros de maior inci-
dência, mas considera as 
diferentes regiões que vão 
desde a primeira macro 
até o interior paraibano, 
além de realizar um extra-
to social, o que possibilita 
saber como está o acesso 
às medidas de controle do 
vírus, como higiene das 
mãos, uso de máscaras e 
distanciamento social”, 
enfatiza o secretário exe-
cutivo.

A pesquisa Continuar 
Cuidando segue com 48 
equipes em todo o estado 
para a realização de entre-
vistas e coleta de exames 
na população. A estimativa 
inicial seria de finalizar a 
fase de campo no dia 25 de 
dezembro, porém, devido 
a adesão da população e ao 
desempenho das equipes, 
está sendo possível adian-
tar o cronograma. 

 A sanitarista da Vigi-
lância em Saúde da SES, 
Bernadete Moreira de 
Moura, comenta que este 
processo é resultado de 
um esforço coletivo e da 
receptividade da popula-
ção, por entender a impor-
tância deste levantamento. 
“Mantivemos um crono-
grama bem definido, mas 

diante do trabalho intenso 
das equipes, somado à po-
pulação que nos recebeu e 
colaborou com a pesqui-
sa, pudemos adiantar o 
cronograma para que as 
coletas sejam finalizadas 
antes do Natal”, comentou. 

Ela ressalta ainda que 
a pesquisa não se trata de 
um processo de aborda-
gem em massa, mas sim 
de uma seleção aleatória 
realizada por sorteios em 
diversos bairros dos mu-
nicípios, semelhante ao 
levantamento censitário 
realizado pelo IBGE. “A 
pesquisa é importante 
para sinalizar aos gesto-
res estaduais e municipais 
o redirecionamento de 
ações em relação à pande-
mia e permite ainda uma 
articulação da assistência 
à saúde para fazer um mo-
nitoramento de como es-
tão as famílias e regiões de 
saúde acometidas pelo ví-
rus”, finaliza a sanitarista.

Na linha de frente

CRM: 896 médicos foram 
diagnosticados com covid
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

Atuando na linha de fren-
te do combate ao novo corona-
vírus, os médicos representam 
10% dos 8.729 casos confir-
mados entre os profissionais 
de saúde contaminados pelo 
novo coronavírus. De acordo 
com o Conselho Regional de 
Medicina da Paraíba (CRM-
-PB), dos 896 que testaram 
positivo para a doença, 20 
vieram a óbito em decorrên-
cia do agravamento da doença, 
sendo quatro deles nas últimas 
24 horas, no intervalo entre 
a terça-feira e a quarta-feira.

O falecimento dos quatro 
médicos foi confirmado pelo 
CRM-PB. As vítimas são: Fer-
nando Luiz Gomes de Carva-
lho, que atuava nos municípios 
de Serraria e Bananeira, com 
falecimento na terça-feira; a 
médica psiquiatra Égina Maria 
de França, a médica pediatra 
Vilma de Lourdes Torres Bou-
litreau e o médico radiologista 
José Péricles Rodrigues Neves, 
que atuava na cidade de Sou-
sa, ocorridos ontem. Todos os 
profissionais de saúde esta-
vam internados no Hospital 
da Unimed, em João Pessoa.

O presidente do CRM-PB, 
Roberto Magliano de Morais, 
que, através do órgão, alerta 
a população paraibana sobre 
os riscos da nova onda da do-

A análise destes 
dados servirá de base 

para a adoção de 
novas medidas para 
o enfrentamento da 

pandemia

Foto: Secom-PB

Segundo o Conselho, 20 médicos já vieram a óbito nesta pandemia

ença demonstrou preocupa-
ção com os falecimentos dos 
companheiros de profissão.

“Os médicos e os demais 
profissionais de saúde estão 
mais expostos à contamina-
ção pelo novo coronavírus. 
Estamos profundamente 
tristes e abalados com o cres-
cente número de infecções 
em nosso estado e pelo aco-
metimento e falecimento de 
tantos colegas. A transmissão 
da covid-19 na Paraíba vem 
crescendo de forma rápida, 
hospitais públicos e priva-
dos estão chegando ao esgo-
tamento de sua capacidade, 
mas continuamos vendo aglo-
merações e falta de respeito 
às normas sanitárias, como a 
falta do uso de máscaras e a 
não higienização das mãos”, 
ressaltou Roberto Magliano. 

Além do Conselho Re-
gional de Medicina, o Sindi-

cato dos Médicos da Paraíba 
(Simed-PB) emitiu uma nota 
de pesar e condolências aos fa-
miliares e amigos das vítimas. 

Desde os primeiros ca-
sos suspeitos de contamina-
ção pela doença, os médicos 
e demais profissionais de 
saúde assumiram a missão 
de salvar vidas, mesmo que 
custe as próprias. 

Até o dia 12 de dezem-
bro, de acordo com o Boletim 
Epidemiológico da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), o 
estado investiga outros 4.702 
casos de contaminação entre 
profissionais de saúde. Além 
dos médicos, os mais atingi-
dos são técnicos ou auxiliares 
em enfermagem, enfermei-
ros e profissionais descritos 
como demais que englobam 
segmentos de atendimento 
ao público e de limpeza e hi-
gienização.  
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Ricardo Pereira é apontado pela polícia como mandante do crime contra o ex-prefeito de Bayeux, ocorrido no último dia 9

A polícia civil prendeu 
no final da tarde de ontem 
Ricardo Pereira, sobrinho 
do ex-prefeito Expedito Pe-
reira. Ele é apontado como 
mandante do assassinato 
do político. A prisão tem-
porária de Ricardo por 30 
dias havia sido decretada 
pela manhã pelo juiz Mar-
cos William de Oliveira, do 
1º Tribunal do Júri de João 
Pessoa.  Também foram 
expedidos mandatos  de 
prisão contra Leon Nasci-
mento dos Santos e Jean 
Carlos da Silva Nascimento.

Segundo a polícia, Leon 
Nascimento teria acertado 
uma delação premiada com 
o Ministério Público, o que 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia prende sobrinho suspeito 
da execução de Expedito Pereira

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

levou o advogado Aécio Fa-
rias Filho a deixar a defesa 
dele.

Jean, apontado como 
autor dos disparos, traba-
lhou na campanha de Ri-
cardo ao cargo de vereador 
nas eleições de 2020 em 
Bayeux. O sobrinho de Ex-
pedito Pereira não foi elei-
to. O outro suspeito, Leon 
Nascimento já estava preso 
desde sábado passado, mas 
pelo crime de estelionato, 
cujo mandado estava em 
aberto desde 2016. 

Para a polícia, Leon 
confessou que usou a moto 
no dia do crime, inclusive o 
veículo já foi apreendido e 
periciado. Tanto Ricardo, 
como Jean Carlos, já ha-
viam se apresentadas na 
Delegacia de Homicídios da 

capital, no entanto, perma-
neceram calados ao serem 
questionados pelo delega-

do Victor Melo, responsá-
vel pelas investigações do 
assassinato de Expedito 

Ricardo foi candidato a vereador nas eleições deste ano, apoiado pelo tio

Recapturado

Foragido do PB1 estava 
em praia de Pernambuco

Luciano Alves Leite é 
mais um foragido da Pe-
nitenciária de Segurança 
Máxima Doutor Romeu 
Gonçalves de Abrantes, o 
PB-1, em João Pessoa que 
foi recapturado pela Polícia 
Civil de Pernambuco. Ele foi 
localizado nessa terça-feira 
(14) quando se encontrava 
na Praia de Catuama, mu-
nicípio de Goiana, que faz 

divisa com a Paraíba. 
A recaptura do fo-

ragido já foi comunicada 
a gerência do sistema pe-
nitenciário da Paraíba, no 
entanto, segundo Ronaldo 
Porfírio, devido a um decre-
to do Governo de Pernam-
buco é proibida a transfe-
rência e recebimento de 
presos de outros estados 
por causa da covid-19. “A 

nossa intenção é trazê-lo 
de volta. Vamos aguardar a 
decisão da justiça”, enfati-
zou Ronaldo.

Luciano faz parte do 
grupo de 92 detentos que 
fugiram do presídio de se-
gurança máxima em setem-
bro de 2018 quando um 
grupo invadiu e explodiu 
o estabelecimento penal 
causando a fuga em massa. 

Ação da Polícia Civil localiza 
droga em bairro nobre de JP

Dupla é flagrada com 1,5 kg de 
maconha para fabricar bolos

Dois homens suspeitos 
de liderar uma organização 
criminosa que atua no trá-
fico de drogas na Paraíba 
foram presos pela Polícia 
Civil, durante a segunda 
fase da  Operação Reis do 
Skunk, deflagrada na ma-
nhã dessa quarta-feira (16), 
na capital. 

 As prisões foram rea-
lizadas por equipes da De-
legacia de Repressão a En-
torpecentes de João Pessoa 
( DRE/JP) e são decorrentes 
de mais de 16 meses de in-
vestigações.

 Segundo o delegado 
Bruno Germano, os suspei-
tos foram presos por ordem 
judicial após investigação 
da Polícia Civil apontar a 
participação deles no cri-
me. Eles são suspeitos de 
envolvimento com tráfico 
da maconha do tipo “skunk” 
que possuí teor alucinóge-
no maior em relação à ma-
conha comum.

 Segundo o delegado 
Bruno Germano, a investi-
gação começou em maio de  
2019 e  resultou na defla-
gração da primeira fase da 
Operação “Reis do Skunk”, 
em novembro do ano pas-
sado. Na ocasião, a DRE/JP 
desa-ticulou um esquema 
semi-industrial de  produ-

Dois passageiros de um 
ônibus foram presos na noite 
dessa terça-feira (14), na BR-
101, em Alhandra, com 1,5 kg 
de maconha que seria usada 
para fabricar bolos na Praia de 
Pipa, no Rio Grande do Norte. A 
prisão e apreensão foram rea-
lizadas pela Polícia Rodoviária 
Federal. De acordo com a PRF, 
um homem e duas mulheres 
estavam dentro de um ônibus 
interestadual e embarcaram em 
Feira de Santana, na Bahia, com 
destino ao Rio Grande do Norte. 

Os passageiros estavam 
bastante nervosos e quando 
questionados sobre o motivo 
da viagem deram informações 
desencontradas aos policiais. 
A droga estava escondida nas 
bagagens dos passageiros. Além 
da substância ilícita foram en-
contrados envelopes plásticos 
vazios, caderno de anotações e 
uma balança de precisão, sendo 
utilizados para a separação e 
revenda da droga. 

O homem, de 22 anos, as-
sumiu ter comprado a droga na 
cidade baiana e iria vendê-la na 
forma de bolos de maconha em 
Pipa, no Rio Grande do Norte. 

Foto: Divulgação

Pereira.
O ex-prefeito de Ba-

yeux, na Região Metropo-
litana de João Pessoa, foi 
morto a tiros na manhã do 
dia 9 deste mês, na Avenida 
Sapé, no bairro de Manaíra, 
em João Pessoa. Expedi-
to havia saído de sua resi-
dência e se dirigia para um 
estabelecimento comercial 
onde sempre encontrava 
amigos para conversar.

Uma questão financei-
ra é considerada uma das 
hipóteses para o assassi-
nato. Inclusive que Leon 
Nascimento foi o autor dos 
disparos, enquanto que 
Jean teria sido a pessoa que 
conseguiu a moto usada 
pelo criminoso. Outra in-
formação é que o executor 
teria recebido R$ 3 mil.

Na Central de Polícia, 
o advogado de Jean Car-
los disse que ele teria con-
seguido a moto, junto ao 
amigo Nenê para Leon por 
ter dito que precisava do 
veículo para uma cobrança 
e pouco tempo depois de-
volveu a moto a Nenê. 

O que vem chamando 
a atenção é a apreensão de 
documentos – escrituras 
de imóveis e cheques que 
foram apresentados à viúva 
e a uma filha de Expedi-
to - que elas disseram que 
a assinatura constante do 
cheque era falsa, pois, de 
acordo com os familiares 
do ex-prefeito, “está longe 
de ser a assinatura de Ex-
pedito”, disse o advogado 
Carlos Pereira, sobrinho do 
ex-prefeito.

ção de drogas em João Pes-
soa, que contava com  três 
imóveis que funcionavam  
como  laboratórios para fa-
bricação desse tipo de ma-
conha.

 Os laboratórios esta-
vam localizados nos bairros 
do Valentina e Portal do Sol. 
Os criminosos ainda pos-
suíam um galpão que arma-
zenava a produção também 
no bairro de  Quadramares. 
Na época,  duas pessoas fo-
ram presas em flagrante. 

 Ainda de acordo com 
o delegado, os policiais en-
contraram os imóveis com 
grande aparato  para fazer 
o cultivo da planta. O local 

estava climatizado, com 
estufas e controle de tem-
peratura e irrigação. No gal-
pão ainda existia grande  lo-
gística de armazenamento, 
com embalagens, betonei-
ras, maquinário industrial.  

 “Após essa primeira 
etapa, continuamos a inves-
tigar o caso e conseguimos 
realizar mais duas prisões 
de integrantes dessa orga-
nização criminosa”, desta-
cou Germano. 

 Os dois homens, pre-
sos nessa quarta-feira (16), 
serão interrogados e enca-
minhados ao sistema pri-
sional e ficam à disposição 
do Poder Judiciário.

Os suspeitos foram presos por determinação da justiça em João Pessoa

Os passageiros confessaram que iriam vender a droga em forma de bolos

Foto: Polícia Civil

Uma das mulheres, de 20 anos, 
informou que acompanhou o 
homem na compra da droga. A 
outra mulher, de 25 anos, tinha 
conhecimento  do entorpecente. 

Apreensão de arma
Em outra ação, policiais 

rodoviários federais apreende-
ram, também na terça-feira (15), 
um revólver com seis munições 
e prendeu um casal, na BR 230, 
km 310, em Patos, no Sertão 
paraibano. O casal estava em um 
veículo VW Fox. O revólver cali-
bre 308 da marca Taurus com 
seis munições intactas, pron-
tas para uso estava na bolsa da 
adolescente que estava dentro 

do veículo. Após consultas, ve-
rificaram que a arma não possui 
registro no sistema. 

O homem, de 34 anos in-
formou que o revólver era de 
sua propriedade e teria adqui-
rido em uma feira na cidade 
de Patos. Afirmou também 
que utilizava a arma para sua 
defesa, mas não possui porte 
de armas. Ele tem anteceden-
tes criminais por homicídio e 
tráfico de drogas. O homem 
foi detido e a adolescente 
apreendida, sendo conduzi-
dos à Polícia Civil e deverão 
responder pelo crime de porte 
ilegal de arma de fogo de uso 
permitido.

Policiais penais que 
trabalham no Presídio Pa-
drão de Santa Rita se sur-
preenderam com a ousa-
dia de pessoas na tentativa 
de arremessar aparelhos 
celulares e drogas para o 
interior do estabelecimen-
to prisional. Na madru-
gada de terça-feira (14) 
foram localizados quatro 
miniaparelhos celulares 
que ficaram presos no pa-
redão.

O gerente do sistema 
prisional do estado, Ronal-
do Porfírio, disse que es-
ses aparelhos são usados 
para arremessarem para 
os presídios, porque não 
são detectados nas entra-

Policiais penais apreendem 
minicelulares em presídio

das dos estabelecimentos 
prisionais como também a 
facilidade para o arremes-
so por conta do tamanho e 
peso. “Ninguém foi preso, 
mais conseguimos evitar 
que chegassem ao destino 
final”, esclareceu Porfírio.

Os miniaparelhos de 
celulares apreendidos me-

dem um centímetro de lar-
gura por sete centímetros 
de comprimento, sendo 
fácil para ser escondido 
nas celas e de difícil locali-
zação. “Nosso pessoal está 
preparado para detectar 
qualquer tipo de material 
ilícito”, disse o gerente da 
Gesipe.
Foto: Divulgação

Miniaparelhos 
medem um 
centímetro de 
largura por sete 
centímetros de 
comprimento

Foto: PRF
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Cinco pessoas foram presas durante operação realizada pela Polícia paraibana, em parceria com equipes do AC
Quatro mulheres e um 

homem suspeitos de prati-
car tráfico de drogas foram 
presos na tarde de ontem 
durante a segunda eta-
pa da Operação “Conexão 
Acre”, realizada pela Po-
lícia Civil da Paraíba com 
apoio da Polícia Civil do 
Estado do Acre e Empresa 
de Correios e Telégrafos 
(ECT).

Com os presos, os po-
liciais encontraram 14 qui-
los de entorpecentes que 
estavam escondidos em 
embalagens enviadas via 
Correios do Acre para Pa-
raíba. O material ilícito foi 
descoberto pelas polícias 
e, com apoio da ECT, foi ini-
ciado um monitoramento 
até a entrega da encomen-
da ao destinatário final. 

Segundo o delegado 
Bruno Germano, da De-

legacia de Repressão a 
Entorpecentes de João 
Pessoa, a entrega das en-
comendas contendo entor-
pecentes foi feita normal-
mente pelos funcionários 
dos Correios. No entanto, 
teve o acompanhamento 
de equipes da DRE/JP. As-
sim que os pacotes che-
gavam ao endereço indi-
cado e eram entregues ao 
destinatário, os agentes 
se apresentavam e realiza-
vam as prisões. 

As prisões ocorreram 
nos bairros do Cristo Re-
dentor, Valentina e Bessa. 
Além dos entorpecentes, 
os policiais apreenderam 
quantias em dinheiro e um 
carro importado usado por 
uma das suspeitas presas. 

O grupo será interro-
gado e apresentado ao Po-
der Judiciário.

Quadrilha traficava drogas do 
Acre para a PB pelos Correios

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Com a quadrilha os policiais encontraram 14 quilos de entorpecentes e apreenderam quantias em dinheiro e um carro importado usado por uma das suspeitas presas

Foto: Secom-PB

Eleição para Reitoria da UFPB

STF indefere pedido contra nomeação de Valdiney
Nilber Lucena 
Especial para A União 

Em decisão monocráti-
ca, o ministro Marco Aurélio 
negou o pedido feito pelas 
professoras Terezinha Do-
miciano e Mônica Nóbrega, 
candidatas que venceram 
a consulta pública para a 
escolha do novo reitor da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), para que 
fosse anulada a nomeação 
de Valdiney Gouveia, nome 
escolhido pelo presidente 
Jair Bolsonaro para o co-
mando da instituição. A 
decisão foi publicada na 
manhã de ontem. 

Na ação protocolada 
pelas candidatas da chapa 
que venceu a consulta po-
pular, elas apontaram que 
“considerados os votos da 
comunidade acadêmica e 
dos órgãos deliberativos 
da instituição, insurgem-
se contra o decreto de 4 
de novembro de 2020, do 
presidente da República, 
por meio do qual nomea-
do, para exercer o cargo de 

reitor”, e destacaram ainda 
que o candidato escolhido 
pelo presidente não obte-
ve votos do órgão superior 
da universidade, “Valdiney 
Gouveia Veloso, integran-
te da lista tríplice, embora 
ausente de voto do órgão 
superior, ante candidatura 
de apenas três chapas.”

Terezinha Domiciano 
e Mônica Nóbrega pediram 
ainda que fosse suspenso o 
ato de nomeação do reitor, 
“determinando-se a obser-
vância da ordem da lista 
tríplice elaborada em reu-
nião conjunta dos Órgãos 
Deliberativos Superiores da 
Universidade Federal da Pa-
raíba, sendo nomeadas para 
os cargos.” Outro pedido em 
relação a Valdiney foi “que 
se abstenha de praticar 
qualquer ato de interven-
ção na Universidade.”

Na decisão, o ministro 
Marco Aurélio considerou 
que “o nomeado compôs a 
lista, conforme registrado 
na Ata da Reunião dos três 
Conselhos da Universidade, 
ocorrida em 10 de setembro 

de 2020.” A decisão ainda 
destaca que, “enquanto não 
invalidado o procedimen-
to de escolha encerrado na 
norma, descabe articular 
com direito líquido e certo 
de nomeação das primeiras 
colocadas na lista tríplice.”

Em relação à decisão 
do ministro, Terezinha co-
mentou que “nós ficamos 
obviamente entristecidos 
já que queríamos uma solu-
ção logo de imediato para o 
caso, entretanto o próprio 
parecer do procurador re-
meteu a essa discussão da 
ADI e da ADPF que acon-
tecerá a partir do dia 18. 
Há uma expectativa que, 
de fato, essa questão não 
só da UFPB, mas também 
de todas as universidades 
brasileiras, de que seja res-
peitada a autonomia uni-
versitária.” 

A professora que enca-
beçou a chapa que venceu 
a consulta popular ainda 
destacou que “uma vez 
que toda essa legislação 
existe há bastante tempo 
e sempre foi respeitada 

pelos presidentes da Re-
pública nomeando aquele 
que teve mais votos na con-
sulta prévia ou da consulta 
dos conselhos máximos de 
cada instituição. Então, de 
uma forma equivocada, no 
nosso ponto de vista, o go-
verno atual vem desde 2019 
nomeando aqueles que não 
estão na lista ou que não 
tiveram votos, como é o 
caso da UFPB ou ainda os 
que nem constam na lis-
ta. Isso aí tem gerado uma 
série de conflitos, então já 
somos hoje cerca de dezoi-
to instituições federais que 
estão sob esse processo que 
é considerado uma inter-
venção, no sentido de não 
respeito à vontade da co-
munidade acadêmica.” 

A Lei 9.192 de 1995 
define que a escolha dos 
reitores e vice-reitores 
das universidades federais 
será feita pelo presidente 
da República, que deverá 
escolher entre os nomes 
que formam a lista trípli-
ce elaborada pelo colégio 
máximo de cada instituição. 

Primeiros colocados
Em decisão recente, no pedido da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) para que o presidente 
fosse obrigado a escolher os primeiros colocados 
na lista tríplice, o ministro Edson Fachin, do STF, 
decidiu que a escolha dos nomes deve obedecer 
a lista tríplice. A decisão do ministro enviou a 
ação ao plenário do Supremo para que os demais 
ministros se manifestem sobre o assunto. 

Valdiney Gouveia, que ficou em terceiro lugar 
na consulta pública realizada e foi o escolhido 
pelo presidente Jair Bolsonaro comentou que, 
“não tenho muito o que dizer. A professora Tere-
zinha exerceu o seu direito e o STF tomou decisão 
pautado no que há de norma legal.” 

Com relação ao julgamento do STF que 
deve decidir sobre as nomeações dos reitores 
das universidades e institutos federais, Valdiney 
disse que “Não é algo que nos tire o sono. Nosso 
propósito é trabalhar para o engrandecimento 
da UFPB. Tenho feito isso há quase três décadas, 
dando contribuições no ensino, na pesquisa e 
na extensão. Agora queremos fazer na gestão. 
Se o STF decidir que não seguiremos, restará 
felicitar os colegas que estarão à frente e seguir 
trabalhando, colocando-nos à disposição, como 
sempre estivemos.”

Universidade tem seus sites atacados 
por hackers e acesso se torna perigoso
Nilber Lucena
Especial para A União 

Na última terça-feira 
(15), alunos, professores 
e servidores que tentavam 
acessar sites de domínio da 
Universidade Federal da Pa-
raíba foram informados que 
o site estava sendo atacado 
por hackers e que o acesso 
poderia ser perigoso. Na 
tarde de ontem, a Superin-
tendência de Tecnologia da 
Informação informou que o 
problema já havia sido solu-
cionado. 

De acordo com o co-
municado da STI enviado à 

comunidade acadêmica na 
manhã de ontem, a mensa-
gem em vermelho que os 
alunos recebiam ao tentar 
acessar algumas das páginas 
com o domínio “ufpb.br” foi 
resultado de uma invasão 
ao site de um dos depar-
tamentos da universidade. 
Durante a invasão um vírus 
foi instalado, o que resultou 
no bloqueio pelo Google de 
todos os sites da instituição 
que usam o mesmo domínio.

Ainda de acordo com a 
nota da Superintendência 
de Tecnologia da Informa-
ção, em 2015 foi adotado um 
novo serviço de hospedagem 

dos sites da instituição que 
oferece mais segurança, no 
entanto, a simplicidade da 
entidade visual faz com que 
muitos ainda não tenham mi-
grado para essa nova plata-
forma. “A migração para essa 
estrutura tem se dado de for-
ma espontânea por parte de 
cada centro, departamento, 
coordenação ou órgão, fazen-
do com que, ao longo desses 
cinco anos, ultrapassássemos 
a marca de 400 sites migra-
dos. Até então, não temos no-
tícia de um único incidente 
de segurança envolvendo os 
sites já migrados. Entretanto, 
a simplicidade da identida-

de visual do Governo Fede-
ral e a menor flexibilidade de 
customização do Plone não 
agrada a todos, o que faz com 
que muitos ainda relutem em 
migrar.”

Ainda ontem à tarde, 
um novo comunicado foi 
enviado à toda comunidade 
acadêmica informando que, 
de acordo com o Google, 
após a constatação e cor-
reção do problema, o prazo 
para que o acesso aos sites 
da instituição seja norma-
lizado era de até 72h. Por 
volta das 15h de ontem, o 
acesso aos sites já havia sido 
normalizado.
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Falta de cuidado nas ruas e calçadas representa perigo para pessoas idosas ou que possuem limitações

Buracos causam transtornos 
no Centro de João Pessoa 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Buracos, calçadas intran-
sitáveis, ambulantes por todos 
os lados, aglomerações, pesso-
as sem máscaras e os pedestres 
tentando se locomover pelas 
vias que lhes são destinadas 
para fazerem suas compras de 
fim de ano. Essa é a realidade 
das ruas do Centro de João Pes-
soa, que nessa última semana 
ganhou mais uma cratera no Cal-
çadão da Rua Duque de Caxias, 
nas proximidades do Ponto de 
Cem Réis, para dificultar ainda 
mais a vida de quem trafega pelo 
local.

“Sempre ando aqui pela 
Rua Duque de Caxias e esses 
buracos atrapalham bastante 
nosso trajeto, esse novo é ain-
da mais perigoso que os que já 
existem por aqui, se não fossem 
essas cadeiras que estão sina-
lizando essa vala, caía gente 
todo dia. Principalmente para 
as pessoas idosas que podem 

tropeçar, além dos deficientes 
físicos e visuais”, relatou a fun-
cionária pública Adriana Araújo, 
de 42 anos.

“Sinto muita dificuldade em 
andar pela Rua Duque de Caxias 
e por essas ruas do Centro de 
João Pessoa. Esses buracos estão 
cada vez mais enormes, que a 
gente pode levar uma topada 
e nos machucar”, acrescenta a 
revisora Branquileide Raposo, 
de 43 anos. 

Seu José Almeida, que tem 
60 anos de idade e há 40 anos 
trabalha como ambulante na 
Rua Duque de Caxias fez questão 
de destacar o descaso com essa 
região da cidade. “Sai prefeito, 
entra prefeito e não se conserta 
as calçadas do Centro da Cidade. 
Esses buracos e calçadas que-
bradas não são de agora não, 
faz anos que está desse jeito. 
Esse buraco está a coisa mais 
horrorosa. Colocaram esse poste 
nesse outro buraco com areia 
e nós é que botamos entulhos 
para ao menos não ficar todo 

aberto. Estamos vendo a hora 
esse poste cair, porque a calçada 
é toda fofa. Só essa semana eu já 
acudi três senhoras de idade que 
vem para igreja ou pro banco e 
se deixássemos elas irem sozi-
nhas iam mesmo cair no bura-
co. Uma senhora chegou até a 
cair, eu que a levantei do chão. 
Esse prefeito atual soube fazer 
em Tambaú e Cabo Branco, mas 
esqueceu do Centro da Cidade”. 

A Assessoria de Comuni-
cação da Secretaria de Infraes-
trutura de João Pessoa (Seinfra) 
informou que será feita uma vis-
toria no local e um levantamento 
para que sejam tomadas às devi-
das providências para a recupe-
ração. Que em relação à tampa 
quebrada, que origina a cratera 
localizada nas proximidades do 
Ponto de Cem Réis “será enca-
minhada para a programação 
para que seja reposta. Sobre os 
demais buracos vamos encami-
nhar ao setor responsável, mas 
ainda não há data prevista para 
executar o serviço”. 

Em meio à pandemia e no período de festas de fim de ano, o fluxo do comércio está intenso, mas muitas pessoas encontram dificuldades em circular nas ruas por conta dos muitos buracos e falta de estrutura nas calçadas

Ambulantes ocupam as calçadas
Além dos buracos, as pessoas 

precisam dividir os poucos espa-
ços que restam nas calçadas com 
os ambulantes, muitos deles já 
fixados em pontos. Provando as-
sim àquele amontoado de gente, 
cadeiras, tabuleiros, sombreiros 
e pedras soltas na via terres-
tre que deveria ser destinada 
apenas para a mobilidade dos 
pedestres e pessoas portadoras 
de deficiência física.

A funcionária publica Adria-
na, que sempre anda pelo Cen-
tro, reconhece as adversidades 
da situação. “Sem falarmos nos 
ambulantes, infelizmente eles 
têm que viver, todos estão cui-
dando do sustento deles. Mas tem 
que ter outros lugares para eles 
ficarem, porque atrapalha a pas-
sagem da gente e de todos que 

andam por esse calçadão aqui da 
Duque de Caxias”. 

“Essa quantidade de ambu-
lantes atrapalha demais nossas 
vendas, até nossos clientes sentem 
dificuldade de locomoção, justa-
mente por causa dos ambulantes 
que toma conta das calçadas. To-
dos os dias aparece um diferente, 
a dificuldade de se locomover pela 
Duque de Caxias e até mesmo pe-
las outras  ruas da Centro é enor-
me”, relata a vendedora de uma 
ótica, Arabela Tavares, de 34 anos.

A reportagem entrou em con-
tato com o secretário de Desen-
volvimento e Controle Urbano 
(Sedurb), Zennedy Bezerra, para 
saber das ações para amenizar os 
contratempos do Centro de João 
Pessoa, porém até o fechamento 
desta matéria não obteve resposta. 

Natal e Ano Novo

Bombeiros: cuidado na hora de ornamentar
José Alves
zavieira2@gmail.com

Com a aproximação do 
Natal, a maioria dos parai-
banos continua mantendo a 
tradição de ornamentar a casa 
com grandes árvores, presé-
pios, janelas ou jardins com 
muitas luzes coloridas. Então 
para que as pessoas não so-
fram acidentes ou choques elé-
tricos, o major Thiago Antônio 
da Costa, do Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba, orien-
ta como as pessoas devem se 
prevenir, com relação ao ma-
nuseio e instalação dos itens 
que compõem a ornamentação 
natalina. “Afinal, até incêndios 
podem ser provocados quando 
são utilizadas gambiarras que 
sobrecarregam as tomadas de 
energia de uma residência”, 
disse.

Ele disse que ao comprar 
as luminárias natalinas para 
ornamentar a casa ou aparta-
mento, as pessoas devem pri-
meiramente prestar atenção 
na etiqueta do equipamento 
sobre a data de validade. Todo 
equipamento, além de ter data 
de validade tem que ter o selo 
do Imetro. Se não tiver, não 

compre, porque o selo dá ao 
cliente a garantia de que o 
equipamento passou por uma 
triagem.

Para que a iluminação crie 
um clima natalino e não seja 
a causa de acidentes, alguns 
cuidados devem ser tomados 
com o equipamento que já foi 
utilizado e está guardado há 
um ano ou mais. “A maioria 
dos pisca-piscas ressecam de 
um ano para outro, e os fios 
geralmente ficam amassados 
e descapados, porque são 
guardados em local quente”, 
alertou.

Uma dica importante que 
o major Antônio fez questão 
de passar para quem gosta de 
ornamentar a casa com pisca
-piscas é que eles só devem ser 
ligados na tomada quando fo-
rem utilizados. “As pessoas não 
devem deixar as luminárias 
natalinas o dia todo acoplado 
nas tomadas de força de ener-
gia, porque são equipamentos 
de utilização temporária e não 
precisam estar energizados o 
dia todo”, explicou ele afirman-
do que tudo que fica ligado o 
dia todo na tomada oferece 
riscos, principalmente para 
crianças.

Crianças
Outra dica de prevenção 

é que a pessoa só deve ligar o 
equipamento na tomada após 
a conclusão da montagem, para 
evitar acidentes por falhas no 
isolamento de fios ou nas emen-
das. “Nesse período, as pessoas 
devem ter cuidados redobra-
dos com as crianças porque 
elas não ficam apenas olhando. 

Elas gostam de pegar em tudo e 
podem sofrer alguma descarga 
elétrica”.

O importante, antes de 
instalar a luminária natalina, é 
verificar se a tomada compor-
ta a instalação e evite fazer uso 
do Benjamin, mais conhecido 
como “T”. Para o major Antônio, 
isso é uma verdadeira gambiar-
ra que força a entrada e saída 

de energia e as tomadas devem 
ocupar apenas um plug.“Todos 
devem evitar sobrecarga de cir-
cuitos elétricos, evitando ligar 
diversas extensões em uma 
única tomada”, enfatizou. 

Na ornamentação de ex-
teriores, jardins varandas e 
janelas, o cuidado deve ser 
redobrado porque a umida-
de e a presença de água são 

fatores que elevam bastante 
a probabilidade de acidentes. 
Existem produtos destina-
dos a ambientes externos, e 
outros que são apenas para 
uso interno. Por este motivo, 
os cuidados devem ser redo-
brados na hora da compra. A 
pessoa deve ler com atenção 
as recomendações nas emba-
lagens dos produtos.

Foto: Evandro Pereira

Para quem gosta de 
ornamentar a casa com 
pisca-piscas ou outros 
enfeites que dependem 
de energia elétrica, é 
importante lembrar 
que eles só devem ser 
ligados na tomada 
quando forem utilizados



Lei Aldir Blanc na PB
Divulgados resultados finais da fase classificatória dos últimos 
editais culturais do estado; pagamento do auxílio cultural 
já começou nesta semana. Página 11
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Edição deste ano do Fest Aruanda teve número recorde de realizadoras: elas estão presentes em 18 produções audiovisuais

Mulheres estão assumindo a 
direção no cinema brasileiro

Pela primeira vez, o Fest 
Aruanda explorou o formato 
híbrido entre eventos presen-
ciais e virtuais. A 15ª edição 
contou com uma plataforma 
própria, através da qual o pú-
blico teve a oportunidade de 
acompanhar os longas e curtas 
do catálogo. Hoje ficarão dispo-
níveis, entre 12h e meia-noite,  
os vencedores da edição.

Este ano, o evento teve re-
corde de mulheres na direção: 
dez entre os longas-metragens 
e oito nos curtas na relação de 
45 filmes que foram apresenta-
dos. Na noite de encerramento, 
ocorrida ontem, foram home-
nageadas as cineastas Helena 
Solberg e Vânia Perazzo.

As mulheres vêm ocupan-
do cada vez mais espaços e ga-
nhando visibilidade por suas 
capacidades técnicas, realizan-
do trabalhos voltados à direção 
de arte, fotografia, luz, som e 
demais funções não apenas no 
cinema, mas também no tea-
tro, na música e para além das 
artes, preenchendo posições 
de destaque na política, por 
exemplo. Essa escada vem sen-
do ampliada para que degraus 
mais altos sejam alcançados e 
para que cada vez mais mulhe-
res consigam se equiparar aos 
trabalhos realizados majorita-
riamente por homens. 

Parte dessa visibilidade 
foi destacada a partir da pes-
quisa realizada pela Ancine, 
em 2016. Joyce Prado, diretora 
de Chico Rei Entre Nós, parti-
cipou do Fest Aruanda deste 
ano e fortalece a posição de 
mulheres em destaque no au-
diovisual. “É uma forte tendên-
cia que foi pressionada através 
do resultado da pesquisa da 
Ancine. A primeira pergunta 
é: o que justifica a ausência? 
Temos que pensar na direção 
enquanto um espaço de me-
diação, em que se escuta muito 
toda a equipe como direção de 
arte, de fotografia e produção. 
Faltam mais iniciativas que fo-
quem na ocupação de mulhe-
res, negras e LGBTQIA+. Essas 
iniciativas provocam uma dife-
rença desde o início”.

Ainda não se tem um es-
paço equivalente destinado 
às mulheres, bem como às co-
munidades negras nos cargos 
técnicos do audiovisual, mas 
Joyce destaca as redes sociais 
enquanto plataformas de en-
contros e discussões, através 
do qual profissionais se co-
nhecem e fortalecem uma mo-
bilização. “Nos últimos anos, 
acredito que essas plataformas 
virtuais acabam trazendo uma 
pressão para dentro do cinema 
nacional em relação à repre-
sentatividade. Por enquanto, 

sou uma exceção, mas a minha 
caminhada é para que mais 
mulheres negras façam tam-
bém seus lançamentos. Com-
preendo o local que ocupo de 
representar uma comunidade 
e, justamente por isso, refor-
ço a necessidade da ocupação 
desses espaços”, argumenta 
Joyce Prado.

À frente das câmeras, 
Chico Rei Entre Nós retrata o 
rei congolês que se libertou e 
emancipou também seus sú-
ditos durante o Ciclo de Ouro, 
em Minas Gerais. A partir dis-
so, o documentário caminha 
em direção aos tempos de es-
cravidão no Brasil. A iniciativa 
partiu da produtora Abrolhos 
Filmes, que entrou em contato 
com Joyce para integrar a equi-
pe do projeto, inteiramente 
feminina e em sua maioria for-
mada por pessoas negras. “Ao 
conversar com eles, acabei me 
identificando porque já tinha o 
desejo de trazer Chico Rei para 
o presente, de compreender as 
pessoas que trazem a ação dele 
do passado para hoje”, lembra 
a cineasta. Após a conversa 
e definição inicial do projeto, 
em novembro de 2018, a equi-
pe viajou para o município de 
Ouro Preto (MG) em dezembro 
do mesmo ano e iniciou as fil-
magens no início de 2019.

O longa-metragem refor-
ça a importância de ressaltar 
as figuras negras de destaque 
na História do Brasil. “Às vezes, 
a gente vê como o ensino da 
História tem uma perspectiva 
eurocêntrica, fazendo com que 
a gente não conheça ou não 
aprenda na escola sobre algu-
mas mobilizações e espaços 
estratégicos. Quando falamos 
da irmandade de jovens pretos 
que existem no Brasil, a gente 
pensa no espaço estratégico de 
uma comunidade negra que é 
ocupado há alguns séculos”, 
comenta. “O filme traz o sen-
timento não apenas de identi-
ficação da comunidade negra, 
mas de ver que o espaço atua 
em prol dos interesses, que são, 
na verdade, direitos básicos. 
Fiquei muito feliz com a rea-
lização do filme em aprender 
como existem espaços que são 
contínuos, circulares, que esti-
mulam a frequência da comuni-
dade negra. Os quilombos, por 
exemplo, estão ativos e repre-
sentam parte dessa resiliência 
e resistência”.

Há, portanto, a necessi-
dade de preencher ao menos 
parte de uma lacuna, como 
explicado pela realizadora. “O 
filme tem a potência de comu-
nicar dentro dos espaços. A 
gente fala muito, por exemplo, 
da religião em Minas e sobre 
como os escravizados trazidos 
na época tinham conhecimen-
to em metalurgia e em mine-
ração. Mas aprendemos na 
escola que as pessoas vinham 
vazias de conhecimento”.

O primeiro longa-metra-
gem de Joyce Prado a trouxe 
para o Fest Aruanda, evento 
que ela comenta ter adorado 
participar. “Foram muito ricas 
as trocas, de poder escutar os 
críticos e as críticas, como o 
público tem recebido”. As pers-
pectivas de Prado agora são de 
inscrever o filme em festivais 
de 2021 e ampliar o debate.

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

“Cinema paraibano e brasileiro só tem a ganhar”
Além de representadas nas 

mostras competitivas, as mulheres 
integraram também nesta edição 
do Fest Aruanda o júri e estão entre 
as homenageadas, reforçando a vi-
sibilidade que tem se ganhado com 
a presença cada vez mais forte nas 
funções técnicas do audiovisual, que 
deve continuar crescendo, de acordo 
com a organização do evento.

Segundo o curador e jornalista 
Amilton Pinheiro, a cada ano o Fes-
tival está buscando ampliar a visibili-
dade para mais mulheres brasileiras. 
“Procuramos ver a linguagem de 
cinema e, quando nos deparamos 
com filmes de qualidade promovidos 
por mulheres, ficamos muito felizes”, 
em suas palavras.

Inseridas nas mostras com-
petitivas de curtas e longas Sob 
o Céu Nordestino, estão Ângela 
Gaeta (diretora do curta-metragem 
Maracastelo Chegou), Raysa Prado 
(diretora do curta A Pontualidade dos 
Tubarões) e Kalyne Almeida (diretora 
do longa Aponta Pra Fé - Ou Todas 

as Músicas da Minha Vida), esta 
que também concorreu pela Mostra 
Competitiva Nacional.

Para Kalyne, a inserção de mu-
lheres trans, negras e negros no júri 
aumenta a subjetividade e insere 
um público que deve estar cada vez 
mais dentro da cena. “São pessoas 
que têm um olhar baseado em suas 
construções simbólicas para fazer o 
julgamento dos filmes a partir dos 
seus referenciais de vida”, reflete.

A diretora paraibana completa 
relatando os preconceitos com os 
quais já conviveu dentro da área. 
“Sem cinema eu não sei viver. Sofro 
preconceito por ser mulher e, prin-
cipalmente, por ser da Paraíba. Mas 
estamos aqui para produzir cinema 
e assim o faremos”.

A também paraibana Raysa 
Prado reforça o poder da ocupação 
do audiovisual pelas mulheres e co-
memora perceber essa visibilidade 
pelo Fest Aruanda. “Torna o ambiente 
diferente, outras temáticas aparecem, 
outra narrativa, outro jeito de dire-

ção. O cinema paraibano e brasileiro 
só tem a ganhar”.

Para a diretora, a mulher já luta 
naturalmente em um esforço maior 
para alcançar o espaço que vem 
sendo, aos poucos, ocupado. “O 
Fest Aruanda teve um olhar aten-
to e fez com que os filmes fossem 
olhados igualmente. As obras feitas 
por mulheres são incríveis e não têm 
nada que as diferencie em qualidade 
técnica e profissional de realizações 
masculinas”, defende Raysa Prado.

Através do QR Code acima, acesse 
a plataforma do Fest Aruanda

Joyce Prado (foto maior), diretora de 
‘Chico Rei Entre Nós’ (fotos acima), 
afirma que é uma exceção, mas a sua 
trajetória é para que mais mulheres 
negras façam também seus filmes; 
com produção inteiramente feminina e 
em sua maioria formada por pessoas 
negras, documentário reforça a valor 
de ressaltar as figuras negras de desta-
que na História do Brasil

Fotos: Divulgação

 Faltam mais 
iniciativas que foquem 

na ocupação de 
mulheres, negras e 
LGBTQIA+. Essas 

iniciativas provocam 
uma diferença desde

o início 
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Se vivo estivesse, Raymundo Yasbeck Asfora estaria 
completando 90 anos de idade. Cearense de nascimento, mas 
paraibano de coração, Raymundo Asfora configura-se numa 
das personagens mais emblemáticas da vida que, irreprimível, 
escorre no solo da geografia do nosso estado. Por qualquer 
ângulo que examinemos a sua ascensional trajetória, veremos 
que ela é timbrada pelo luminoso signo da competência; e das 
realizações que o fizeram, meritoriamente, arrebatado para 
a imortalidade. Difícil pensar e sentir a cidade de Campina 
Grande, sem que, imediatamente, não aflore à nossa memória 
a cativante figura de Raymundo Asfora.

No tradicional restaurante de Manuel da Carne de Sol, 
inafastável referência do código gastronômico brasileiro; na 
Livraria Pedrosa, na qual sempre aprendemos a imorredoura 
lição de fazermos do livro o nosso melhor amigo; na efer-
vescente espacialidade do Calçadão da Cardoso Vieira, em 
cujo estuário todas as temáticas do mundo são matéria para 
a viva apreciação dos seus frequentadores. Em quaisquer 
desses territórios, Raymundo Asfora se impunha como um 
admirado protagonista, pelo consórcio impactante da sua 
inteligência superior e do seu incontestável e envolvente ca-
risma pessoal. Para o código onomástico Raymundo Asfora, 
cercado de respeitabilidade por todos os lados, confluíram, 
com singular e incomparável destaque, numerosos e multi-
plicados epítetos qualificativos, com relevo para os ofícios, 
todos exercidos com magistral destreza, de Poeta, Jurista, 
Político e Professor universitário.

Caleisdoscópico, Raymundo Asfora, em seus incursiona-
mentos pelos vãos e desvãos das cenas e cenários de Campina 
Grande, foi um ser plural em seus diversificados fazeres coti-
dianos. Poeta exímio e mais que perito na majestosa arte de se 
consumir e se consumar no visceral e plenificador mergulho 
no reino das palavras, conforme nos ensinou Carlos Drum-
mond de Andrade em seu metalinguístico poema: Procura da 
poesia, Raymundo Asfora transitou do universo popular ao 
erudito com a mesma consciência de um artesão que apren-
deu, com Paul Valéry, que “o poema é uma festa do intelecto, 
e não um mero transbordamento das emoções”. Não que na 
poética do emérito bardo inocorresse a presença das emoções 
que perfazem o fremente prorromper do radiante espetáculo 
da vida. Nada mais distante da verdade estética emanada dos 
edifícios verbais erigidos pelo impecável sonetista que foi 
Raymundo Asfora. O ponto é outro e bem distinto. Na exem-
plar lírica de Raymundo Asfora, a emoção pensante e a razão 
emocionada davam-se as mãos num admirável e simétrico 
enlaçamento de formas, ritmos, conceitos e imagens que, bem 
urdidos e correlacionados, chancelavam uma fatura estilística 
cercada de qualidade por todos os lados. 

Descentrada e espraiada por vários campos temáticos, 
a poesia de Raymundo Asfora pôs em cena, com indisfarçá-
vel recorrência, agudas perquirições sobre os fascínios e in-
sondáveis mistérios da condição humana. Político paradig-
mático, Raymundo Asfora foi vereador, deputado estadual, 
deputado federal e vice-governador do Estado da Paraíba, 

sempre exercendo o seu múnus de homem público porta-
dor de conduta irretocável, de mãos indeslindavelmente 
dadas com a arte tribunícia, na qual se impôs como um 
arquetípico mestre. Arte tribunícia que na Paraíba fulgurou 
pela ação profícua de nomes da estirpe de José Américo de 
Almeida, Argemiro de Figueiredo, Osmar de Aquino, Félix 
de Souza Araújo, Antônio Vital do Rêgo, Ronaldo Cunha 
Lima, dentre tantos outros cultores da superior arte da re-
tórica. Retórica que, segundo Roland Barthes, reúne todas 
as formas sociais do dizer.

Dotado do fascinante dom da palavra, Raymundo Asfora 
transformou a praça pública no templo sagrado da sua huma-
nizadora comunicação com o seu mais privilegiado interlo-
cutor: o povo, alvo permanente do seu amor solidário amor, 
nascente indisputável da sua inspiração cívica, que o digam as 
orações que proferiu no Congresso Nacional, que, reverente, 
silenciou diante do mavioso canto do Uirapuru da Serra da 
Borborema: o Uirapuru atingido em pleno voo, na afirmação 
poética de outro emblema de Campina Grande, o confrade Ag-
nelo Amorim. A tudo isso se acrescente o primado da honesti-
dade, que adornou, em todas as suas dimensões constitutivas, 
o ser/fazer de Raymundo Asfora.

Num tempo desventurado em que a atividade política, 
com raríssimas exceções, chafurda na lama pútrida das iniqui-
dades consagradas, mais que oportuno, faz-se necessário real-
çarmos o comportamento ilibado dos que persistem em fazer 
da política um sacerdócio, em cujo altar o valor maior é o bem 
comum, é o servir ao público. Jurista abalizado dentro e fora 
dos quadrantes paraibanos, Raymundo Asfora brilhou tanto 
na territorialidade dos tribunais do júri onde atuou vezes sem 
conta, quanto nas salas de aula da Universidade Estadual da 
Paraíba, na qual formou inúmeras gerações de apreciadores 
da Ciência do Direito, mormente a que se vincula à área da 
criminalística, do direito penal.

Raymundo Asfora foi, sobretudo, o humanista rigoroso 
e infrangivelmente comprometido com as causas dos menos 
favorecidos, dos que sempre se tornaram alvos fáceis das 
espoliações de toda espécie. Em março do longínquo ano 
de 1997, a um passo de tomar posse da cadeira de vice-go-
vernador do Estado da Paraíba, como um fulminante rasti-
lho de dor e perplexidade que se espalhou pelos corações 
e almas de uma Campina Grande vergada pelo impiedoso 
flagelo da tragédia, a notícia, infausta e irreversível se impôs: 
Raymundo Asfora morreu. Difícil, daí em diante conviver 
com a ausência definitiva do Poeta, Tribuno, Político, Jurista 
e Professor universitário. 

Raymundo Ysabeck Asfora é a personagem central de um 
romance de perpétuo amor chamado Campina Grande. Con-
sola-nos, contudo, saber que, morto o homem, que foi tragado 
pela finitude a que todos estamos inevitavelmente expostos, 
permanece a obra, que, ao emular contra o tempo, funda a sua 
própria eternidade. Os 90 anos do ausente-presente Raymun-
do Yasbeck Asfora constitui-se no mais novo aniversário da 
memória paraibana.

Os 90 anos de Raimundo
Yasbeck Asfora (in memoriam)

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Caminho de luz

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Colunista colaborador

Cinema

‘Mulher-Maravilha 1984’ estreia em 
João Pessoa, Patos e Campina Grande

Antes de ter a sua bata-
lha contra o mal nas telonas, 
Mulher-Maravilha 1984 (o 
segundo filme da franquia 
da Princesa Amazona que 
começou em 2017) teve que 
lutar contra outro inimigo: a 
pandemia no mundo real.

O filme foi adiado diver-
sas vezes, inclusive a última 
seria para o ano que vem. 
Porém, a Warner definiu uma 
data para a estreia nos EUA, 
em 25 de dezembro, através 
do HBO Max, sem custo adi-
cional para os assinantes. Já 
que no Brasil tal serviço de 
streaming ainda não está dis-
ponível, o longa entra em car-
taz a partir desta quinta-feira, 
somente nos cinemas.

Mesmo com a limitação 
de ingressos e de salas por 
conta da covid-19, João Pes-
soa, Patos e Campina Grande 
apostam todas as suas fichas 
na produção hollywoodia-
na dirigida, novamente, pela 
Patty Jenkins, e que tem 155 
minutos de duração. A única 
estreia da semana ocupa vá-
rias sessões diárias.

O estúdio detentor dos 
direitos dos super-heróis da 

DC Comics chegou a realizar 
um “teste” neste mercado 
de abertura com Tenet, de 
Christopher Nolan, que con-
seguiu US$ 353,7 milhões 
contra um orçamento de US$ 
200 milhões (lembrando que 
para produções “arrasa-quar-
teirão” precisa, no mínimo, 
dobrar o valor do orçamento 
para que o filme seja conside-

rado “lucrativo”). Mulher-Ma-
ravilha 1984 tem um orça-
mento também de US$ 200 
milhões. O filme antecessor 
chegou ao lucro (sem crise 
sanitária) de US$ 821 mi-
lhões. Pelo contexto atual, o 
desempenho nas bilheterias 
não terá mesmo êxito.

Longe desses problemas 
pandêmicos, o cenário do fil-

me, como o título já indica, 
é nos anos 1980: a protago-
nista (Gal Gadot) está para 
enfrentar uma enorme cons-
piração mundial armada pelo 
empresário Maxwell Lord 
(Pedro Pascal, de Narcos), 
além de surgir uma inimiga 
misteriosa, a Mulher-Leopar-
do (Kristen Wiig, de Missão 
Madrinha de Casamento).

Com uma trama de conspiração mundial passada nos anos 1980, Gal Gadot repete o papel da super-heroína

Foto: Divulgação

Foi só no que pensei... A surpresa era 
imensa, pois sequer imaginava-o doente… 
Doente do corpo, claro, porque da mente difi-
cilmente seria.

Era verdade. Ele havia-se ido deste mundo. 
Mas, assim… de repente? Sim, muitas coisas 
acontecem sem aviso prévio, e nem sempre os 
fatos costumam ser cordatos, sensatos, como 
deseja nossa filosofia. Há tantas além dela...

Surpreendi-me comigo mesmo. Exata-
mente porque a tristeza não se sobrepunha à 
surpresa. Alexandre morreu? Não, Alexandre 
Nunes não morre, já se imortalizou faz tempo. 
É impossível alguém como ele morrer. Alguém 
assim se ilumina, se encanta, se transporta, se 
divide. Deixa uma parte grande aqui, do bem 
que fez, que semeou, que transmitiu, ensinou. 
A outra parte, maior ainda, a etérea, espiritual, 
prossegue, “tal é a Lei”.

Foi só no que pensei… Na obra enorme a que 
se dedicou por tantos anos. Incansavelmente en-
tusiasmado, o olhar brilhava quando contava, 
quando fazia. E como fazia! O centro espírita de 
Santa Rita – Sociedade Espírita Caminho do Bem 
– só crescia. De público, de luz, de novas paredes, 
cobertas, escolinha, sopão, palestras, reuniões, 
atendimento fraterno, e muito amor.

Vivia nos convidando para aparecer. “Traga 
seu pai!” E a gente adiando, sob o velho como-
dismo, a distância, eram à noite as palestras… 
Mas, chegaria o dia. 

Certa manhã, ele liga. “Vamos fazer uma 
matéria no Correio das Artes com Carlos Ro-
mero”. “Jura?” “Que maravilha, Alexandre!” “Ele 
topa?” “Claro”. É só marcar.” E numa tarde, final 
de Primavera, deu-se o bate-papo. O Correio das 
Artes também virou assunto. Lá vem papai com 
um volume enorme, encadernado com várias 
edições antigas. Alexandre ficou besta. Besta, 
não, sabido!

Depois da conversa, entrevista gravada, 
anotada, fomos à enseada do Cabo Branco. Que 
passeio! Na areia, à beira-mar, no calçadão, ha-
bitat do cronista, de José Américo, de tantas 
boas lembranças. O crepúsculo ajudou a dourar 
tudo. Inclusive as belas fotos.

Um mês depois, uma edição primorosa, me-
morável. Ao abrir, estava tudo ali. Impecável. A 
bondade de Alexandre, a escrita talentosa, o ca-
rinho, a dedicação, o crepúsculo daquela tarde, 
inesquecível. Este foi apenas um gesto, de mui-
tos do tamanho de sua gentileza, da alma boa. 
De muitos que compuseram sua vida.

Foi só no que pensei… Não havia espaço 
para a tristeza. Mas, Germano, Alexandre mor-
reu!... Como Alexandre morreria? – insistiam 
meus teimosos botões. Ninguém como Alexan-
dre morre. E a tristeza não chegava, não era 
bem-vinda.

Seria a música que eu escutava? Sim, claro. 
Era viva. De trezentos anos, mas viva. A cantata 
nº 140, de Bach, que se intitula “Acordai, a Voz 
nos chama!”. Que coincidência. A Voz chamara 
Alexandre! Precisava dele lá. Havia tanto ou 
mais para se fazer.

Mas, o que foi mesmo que pensei? Ao som 
do coral ‘Zion hört die Wächter singen’ (Sião 
ouve os guardiões a cantar), só me vinha a 
ideia de Alexandre chegando e sendo recebi-
do por flores e tulipas que brotavam à mar-
gem do caminho que se estendia à sua frente. 
A atmosfera brumosa, dourada, se difundia 
por toda a paisagem.

À medida que Alexandre caminhava, as flo-
res surgiam do solo, sorridentes, de toda cor, 
iluminadas, muitas e muitas se sucediam. Era 
um caminho longo, o caminhar suave, o olhar 
embevecido, a música linda:

“Sião ouve os guardiões a cantar,
seu coração de alegria está pulando,
ela acorda e se levanta com pressa.
Seu amigo vem do céu em esplendor,
forte em misericórdia, poderoso em verdade.
Sua luz fica mais forte, sua estrela cresce 

em brilho”
Foi só no que pensei. Na adorável noite em 

que fomos ao seu centro. O centro dos filhos de 
Soares, outro santo que virou anjo. Foi só no 
que pensei... Nas pontas de vidas que se unem 
quando o caminho é de luz.
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Lei Aldir Blanc

Destaque

Projeto da PB é selecionado 
no ‘Rumos Itaú Cultural’ 

Adiada por alguns meses devido à pandemia, a seleção 
da 19ª edição do Rumos Itaú Cultural divulgou os 91 projetos 
aprovados pelo programa para o fomento à produção artística 
e cultural brasileira. Foram recebidos mais de 11 mil propos-
tas de todo o país.  Apenas uma da Paraíba foi selecionada: na 
modalidade Criação e Desenvolvimento (tema Literatura), 
Problemas e aspirações do negro brasileiro – 3º ato, de Thiago 
Costa (João Pessoa). Os aprovados, que vão desde  questões 
femininas, de acessibilidade e indígenas, poderão ser confir-
mados no  site da organização (www.itaucultural.org.br).

Quando O Pássaro de Outono foi lançado em 
1977, a autora Wilma Wanda, jovem jornalista 
que despontava como uma promessa da crônica 
na Paraíba, a crítica festejou. Todos esperavam 
outro livro dela porque não se contentavam 
apenas com a leitura de seus textos nas páginas 
do jornal A União, onde trabalhava.

Depois de uma passagem pelo setor de 
paginação do jornal O Norte, uma espécie de 
batismo, Wilma Wanda Emerí chegou em A 
União para novas atividades e, ali, silencio-
samente, publicava suas crônicas líricas, e, 
estimulada por amigos, decidiu perpetuar 
em livro seu trabalho.  

Jovem cronista “em plena adolescência 
literária”, Wilma escrevia com talento de ve-
teranos, logo chamando a atenção para a sim-
plicidade da abordagem dos temas, fossem 
líricos ou atemporais. Textos suaves quando 
todo mundo estava escrevendo comentários 
pedantes. O cotidiano, as amenidades da vida, 
os registros do dia a dia eram a matéria de 
suas crônicas. Crônicas leves, um bate-papo 
sincero com o leitor. A agradável leitura mati-
nal que está fazendo falta.

Como ressaltou Antônio Barreto Neto, para 
Wilma, o sentido da vida parece estar em pe-
quenos fragmentos que ela recria em suas crô-
nicas de forma lírica.

O aparecimento da jovem escritora trouxe 
um alento porque na época muito se precisa 
de vozes femininas dando vida ao panorama 
literário da Paraíba, na sua grande maioria 
formado por voz masculina. A publicação do 
livro foi justamente quando surgiam os pri-
meiros profissionais da Imprensa com visto 
universitário, inclusive muitas repórteres 
tomando conta das redações.

Recentemente retornei à leitura de seu livro 
de crônicas com a mesma ânsia de quando foi 
lançado, me deliciando com os textos primoro-
sos e relembrando das histórias narradas com 
maestria pela jovem que, à época, conquistou 
os leitores do nosso velho jornal e a admiração 
de muitos que integravam sua redação.

Depois que passou a trabalhar em ativi-
dade fora de jornal, Wilma não mais publicou 
crônicas, mas seus leitores, como eu, conti-
nuamos recorrendo a O Pássaro de Outono 
quando necessitamos da leitura de crônicas 
leves, prazerosas, seguindo a mesma linha 
com o mestre Carlos Romero, cronista de 
amenidades que nos levava a conversar com 
as plantas, ouvir o vento e as ondas do mar 
num ritmo poético.

No entanto, com o passar do tempo, ela 
deixou a redação do jornal para exercer as-
sessoria de imprensa em empresa pública de 
pesquisa agropecuária, e nessa nova fase pro-
fissional, igualmente se saiu muito bem.

Se antes Wilma, com sensibilidade descre-
via os cenários suaves do cotidiano da cidade, 
registrando paisagens que seus olhos capta-
vam, optou por cultivar flores, continuando 
com a aguçada sensibilidade para o que emana 
da natureza como alimento espiritual. 

Foi uma tarde prazerosa a releitura de O 
Pássaro do Outono, de Wilma Wanda. O livro 
traz desenhos do jovem Tônio, com a capa 
produzida por Milton Nóbrega, consagrado 
desenhista gráfico.

‘O Pássaro de 
Outono’

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Auxílio cultural inicia a fase 
final de aplicação no estado

Nesta semana foi iniciada a fase final 
da aplicação da Lei Aldir Blanc na Paraíba. 
A partir dos resultados finais dos classifi-
cados dos editais culturais (Prêmios Dona 
Lenita, Lenira Rita, Dona Severina, Lourdes 
Ramalho, Rosa Cagliani, Maria Pimentel, 
Dona Toinha e Amelinha Theorga), a equi-
pe continua o trabalho intenso de remune-
ração dos beneficiários. Com estes resulta-
dos lançados, encerram-se as divulgações 
dos classificados dos 12 editais. Para ter 
acesso aos selecionados, basta acessar o 
portal oficial através do QR Code abaixo.

De acordo com Pedro Santos,  coor-
denador estadual da Comissão Executiva e 
vice-presidente da Funesc, também nesta 
semana foram concluídos os pagamentos 
voltados para o Edital Chica Barrosa, foca-
do em atividades formativas para a Inter-
net. O novo passo, de acordo com o gestor, 
será a instrução da equipe para a realiza-
ção dos próximos pagamentos após a aná-
lise dos documentos recebidos, que devem 
ser enviados por e-mail no prazo de até 
cinco dias úteis após a divulgação ocorri-
da ontem, no Diário Oficial do Estado da 
Paraíba (DOE-PB) e no portal. “À medida 
em que vamos recebendo os documentos, 
já vamos incluindo numa esteira de paga-
mento. Mesmo que já exista o resultado fi-
nal, precisamos desses documentos como 
complementares para finalizar o proces-
so”, complementa Pedro Santos.

Desde o início da organização e de-
finição da aplicação da Lei Aldir Blanc na 
Paraíba, cujas inscrições foram abertas em 
outubro, a equipe de cerca de 40 pessoas 
vem trabalhando intensivamente, como 
afirmado pelo coordenador estadual da 
Comissão Executiva. “Foi um prazo exíguo. 
Tem sido uma dedicação de toda a equipe 
em tempo integral e de forma plena. No 
total, foram cerca de 1684 beneficiários, 
entre pessoas individuais, grupos ou ini-
ciativas culturais”, aponta.

A destinação da verba deve, por-
tanto, trazer fôlego para o movimento 
cultural na Paraíba durante a pandemia 
da covid-19. “Se aplicarmos de forma in-
direta, podemos dizer que os editais vão 
atingir mais de 10 mil pessoas de 110 
municípios paraibanos”, revela Pedro 

Santos. “Acredito que vai ser cumprido 
o espírito da Lei, que é alcançar as pes-
soas independente de onde elas estejam 
no estado e, além de reconhecer sua arte, 
dar o suporte de dignidade para passar 
pelo momento da pandemia”.

Pagamentos
Começou ontem o pagamento dos 

inscritos aprovados no Cadastro Cultural 
PB, que representa a renda emergencial 
prevista no Inciso I da Lei Aldir Blanc. Se-
rão beneficiadas 434 pessoas com a cota 
única de R$ 3 mil.

O pagamento representa um proces-
so que começou ontem e pode levar até 
três dias úteis para que o dinheiro esteja 
na conta do beneficiário. As pessoas que 
não informaram conta bancária receberão 
por voucher e sacarão em terminais eletrô-
nicos de autoatendimento. Os dados, para 
isso, serão enviados pelo SMS.

No plano de pagamento do Cadastro 
Cultural, nove mães-solo receberão o be-

nefício em dobro, como manda a regra. 
Outras 425 pessoas terão direito ao bene-
fício único. O investimento total nessa fase 
da Lei Aldir Blanc na Paraíba será de R$ 
1.329.000,00.

Os 12 editais lançados pelo Governo 
do Estado para organizar a distribuição de 
recursos pelo Inciso III da Lei, seleciona-
ram 1.684 indivíduos, grupos e iniciativas, 
dentre os mais de 2 mil inscritos. Serão pa-
gos no total R$ 15.973.000,00. 

Segundo Pedro Santos, novo passo será a realização dos próximos pagamentos após análise dos documentos recebidos

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o portal da Lei Aldir 

Blanc na Paraíba

O projeto O Descolorir 
da Tradição – Sonhos em 
Quarentena, do fotógrafo 
Emanuel Tadeu, recebeu o 
Prêmio Amelinha Theorga, 
que tem incentivo da Lei Al-
dir Blanc. Acostumado a re-
gistrar as cores vivas e todo 
o brilho que envolve as fes-
tividades juninas de Campi-
na Grande, Tadeu produziu, 
diante da pandemia, fotos 
que documentam o impacto 
da covid-19 diante da tradi-
ção cultural.

Realizada de forma 
virtual durante o mês de 
junho, a exposição retratou 
em preto e branco –  junto 
com poemas do cordelista 
Lima Filho – vendedores 
ambulantes, quadrilhei-
ros, agricultores, artesãos, 
costureiras, dentre outros 
personagens que foram pri-
vados do ‘Maior São João do 
Mundo’.

“Estava acostumado a 
fotografar o brilho intenso, 
as cores vivas da festa, mas 
precisei destinar todas as 
cores à saúde que sempre 
será nossa maior priorida-
de. Sendo assim, o momen-
to foi todo retratado em 

preto e branco traduzindo 
o drama vivido por todos 
nós”, explicou Emanuel Ta-
deu.

A mostra O Descolo-
rir da Tradição recebeu o 
prêmio na categoria Artes 
Visuais e Fotografia que 
valorizem, registrem e 
compartilhem o trabalho 
desenvolvido por artistas e 
fotógrafos para a constitui-
ção do Acervo da Cultura 
Paraibana – Memorial da 
Pandemia.

“O São João contribui 
muito para a vida de muitas 
pessoas, inclusive a minha. 

Não poderia deixar passar 
despercebido, por mais que 
seja um momento difícil. 
Pensei em algumas manei-
ras de contribuir para esta 
festa e me veio a ideia de 
fotografar as pessoas que 
trazem vida ao São João. 
Cada pessoa é um recorte 
do todo e representa uma 
parte da festa”, contou o fo-
tógrafo paraibano. “Busquei 
retratar como essas pessoas 
estão vivendo retratando a 
descontinuação das cores 
que dão vida aos sonhos de 
quarentena de todos que se 
encontram isolados por não 

poderem viver o São João da 
forma que deve ser vivido”.

Exposição sobre São João na pandemia 
recebe o Prêmio Amelinha Theorga

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil no Instagram 

da exposição

Mostra fotográfica virtual de Emanuel Tadeu registra o impacto da crise sanitária nos festejos de Campina Grande

Foto: Emanuel Tadeu/Divulgação



Auxílio para educação a distância são destinados a usuários dos Espaços LGBTs e a mulheres em regime de cárcere

Governo e Centro Educa Nexus 
oferecem 500 bolsas de estudo

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Mulher e da Di-
versidade Humana, assinou 
parceria com o Centro de 
Ensino Educa Nexus para 
oferecer 500 bolsas de estu-
dos de educação a distância 
para usuários dos Espaços 
LGBTs de João Pessoa e 
Campina Grande e mulhe-
res em regime de cárcere 
nos presídios femininos da 
Paraíba. 

Serão 300 bolsas para 
população LGBT e 200 para 
mulheres encarceradas. A 
secretária da Mulher e da 
Diversidade Humana, Lídia 
Moura e o diretor do Edu-
ca Nexus, Alcimar Martins, 
assinaram o termo de par-
ceria que será publicado no 
Diário Oficial neste mês de 
dezembro. 

O Centro de Ensino 
Educa Nexus funciona na 
Paraíba e promove a for-
mação com cursos à dis-
tância para educação de 
jovens e adultos, além de 
técnicos profissionalizan-
tes. A empresa atua na área 
desde 2019 e desenvolve 
uma linha de responsabi-
lidade social com foco em 
populações vulneráveis. As 
bolsas ofertadas para 2021 
terão as inscrições abertas 
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nos Espaços LGBTs de João 
Pessoa e Campina Grande 
a partir do dia 4 de janeiro.

“Fizemos uma avalia-
ção e entendemos que nos-
sa atuação para mulheres 
encarceradas e população 

LGBT terá um impacto po-
sitivo nas vidas destas pes-
soas. Acreditamos que as 
empresas podem trabalhar 
juntos com os governos no 
campo da educação com 
foco na redução da evasão 

escolar e geração de empre-
gabilidade”, disse Alcimar 
Martins, da empresa Educa 
Nexus.

Segundo a secretária 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Lídia Moura, a par-

ceria busca reduzir o índice 
de evasão escolar da popu-
lação LGBT, que ultrapassa 
mais de 500 usuários nos 
Espaços LGBTs, serviços de 
referência para atendimen-
to especializado de usuários 

oferecido pelo governo e 
coordenados pela Semdh. 
“O preconceito e discri-
minação enfrentados pela 
população LGBT têm uma 
relação direta com a evasão 
escolar e precisamos ofe-
recer alternativas de edu-
cação para a população no 
estado”, disse Lídia Moura.

De acordo com ela, as 
bolsas ofertadas para ree-
ducandas dos presídios fe-
mininos da Paraíba serão 
destinadas pela Secretaria 
de Estado da Administração 
Penitenciária (Seap), que 
fará o cadastro e horário das 
aulas. Lídia Moura informou 
que a parceria com o Educa 
Nexus chega num momento 
importante, já que o sistema 
prisional da Paraíba terá a 
implantação de laborató-
rios de informáticas nas 64 
penitenciárias dentro do 
projeto piloto do Instituto 
Humanitas 360. O projeto é 
do Lab 360 e a previsão de 
funcionamento é fevereiro 
de 2021 com instrutores 
bolsistas de universidades. 
“Os cursos que vamos ofe-
recer chegam numa boa 
hora e acreditamos que é 
um passo importante para 
ressocialização das reedu-
candas do nosso estado”, 
explica Lídia Moura.

A secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura (ao centro), e o diretor do Educa Nexus, Alcimar Martins (ao lado dela, de blusa branca), assinaram o termo

Foto: Secom-PB

Pesquisa do Procon-JP

Preço do uísque registra diferença de mais de R$ 220
Quem pretende con-

sumir bebidas, ou mesmo 
presentear com o produto 
neste final de ano, deve ficar 
atento para as variações nos 
preços nos supermercados 
da capital. Pesquisa reali-
zada pela Secretaria Muni-
cipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor encontrou 
uma diferença de R$ 220,10 
no preço do uísque Johnnie 
Walker Blue Label, 21 anos, 
750ml, com preços oscilan-
do entre R$ 678,90 (Extra–

Epitácio Pessoa) e R$ 899,00 
(DoDia – Bessa).

A  m a i o r  v a r i a ç ã o , 
64,53%, porém, ficou com o 
litro do uísque Jack Daniel’s, 
com preços entre R$ 106,80 
(Latorre-Torre) e R$ 179,99 
(Pão de Açúcar–Epitácio Pes-
soa), diferença de R$ 73,19. 
O levantamento do Procon-JP 
traz valores de 222 itens (entre 
uísques, cervejas, espumantes, 
cachaças, vinhos, licores, refri-
gerantes etc) coletados em oito 
supermercados da capital.

O uísque foi o que apre-
sentou as maiores diferen-
ças entre as bebidas como o 
Ballantine 12 anos, 750 ml, 
R$ 50,19, com preços entre 
R$ 99,80 (Latorre–Torre) e 
R$ 149,99 (Extra–Epitácio 
Pessoa); o litro do Chivas Re-
gal 12 anos, R$ 45,01, com 
preços entre R$ 119,99 (Be-
mais–Bancários) e R$ 165,00 
(Big Bompreço–Centro); o 
Johnnie Walker Gold Label 
Reserve 750ml, R$ 38,99, 
com preços entre R$ 199,80 

(Latorre–Torre) e R$ 238,79 
(Bemais–Bancários).

O secretário Ricardo Ho-
landa aconselha ao consumi-
dor que pretende adquirir 
bebidas para este final de 
ano, a consultar a pesquisa 
de preços do Procon-JP por-
que as diferenças estão bem 
significativas. “Mesmo para 
quem pretende comemorar 
as festas natalinas apenas 
com a família devido às pre-
cauções ao novo coronavírus, 
é importante fazer essa eco-

nomia comprando sua bebi-
da em mais de um lugar. A 
economia será bem grande”, 
ressaltou.

A pesquisa do Procon-JP 
visitou os seguintes super-
mercados: Latorre (Torre); 
DoDia e Carrefour (Aeroclu-
be); Big Bompreço (Centro); 
Extra e Pão de Açúcar (Epi-
tácio Pessoa); Manaíra (Ma-
naíra); Bemais (Bancários); 
Super Box Brasil (Geisel).

Para ler a pesquisa 
completa, acesse o portal da 

Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (joaopessoa.pb.gov.
br), do Procon-JP (procon-
jp.pb.gov.br) ou acesse o QR 
Code abaixo.

As vendas do e-commer-
ce no Brasil em 2021 devem 
crescer 26%, o que levaria o 
setor a um faturamento de R$ 
110 bilhões. Uma pesquisa 
realizada pela EbitNielsen no 
quarto trimestre com con-
sumidores que compraram 
online indicou que 95% dos 
respondentes pretendem 
continuar comprando on-
line. A consultoria também 
divulgou a expectativa para o 
Natal deste ano com alta es-
perada de 30% para R$ 3,38 
bilhões em vendas. O período 
contabilizado é de 10 a 24 de 
dezembro.

O resultado de 2021, no 
entanto, será limitado pela 
retomada mais gradual da 
economia, expectativa de au-
mento da taxa básica de juros 
e inflação mais alta.

“O ano que vem é de in-

certezas sobre confinamento, 
vacinação, expansão do vírus, 
fim do auxílio emergencial e 
desemprego em níveis eleva-
dos. Isso impõe limites a toda 
economia e o e-commerce não 
ficará de fora”, afirmou a líder 
de EbitNielsen, Julia Avila.

De acordo com os núme-
ros da EbitNielsen, o resultado 

de 2021 virá acompanhado 
de um incremento de 16% no 
número de pedidos, para 225 
milhões, e uma expansão de 
9% no valor médio das vendas, 
para R$ 490.

As categorias que mais se 
devem destacar nas vendas 
online, conforme a EbitNiel-
sen, são: Alimentos e Bebidas; 
Arte e Antiguidade; Bebês e 
Cia; Casa e Decoração; Cons-
trução.

Em relação à expectativa 
do Natal, os números espera-
dos indicam um ritmo ainda 
mais forte que o registrado 
na Black Friday, que cresceu 
entre 26 e 30 de novembro 
26,4%, o melhor desempenho 
desde 2014.

“Teremos um Natal com 
vendas relevantes no e-com-
merce porque o agravamento 
da pandemia vai fazer com que 
as pessoas utilizem ainda mais 
o ambiente online”, explicou a 
líder de EbitNielsen.

E-commerce deve faturar R$ 110 bi 
em 2021 e crescer 30% neste Natal
Talita Nascimento 
Agência Estado

Altamiro Silva Junior
Agência Estado

Pesquisa mostra que 95% dos consumidores pretendem continuar comprando on-line

Black Friday registrou 
crescimento de 26,4% 
nas vendas, melhor 

desempenho desde 2014

O dólar teve novo dia de 
alta, em descompasso com a 
euforia vista na Bolsa, que su-
perou os 118 mil pontos, e a 
queda no risco Brasil, medida 
pelo derivativo Credit Default 
Swap (CDS), que chegou a 
cair a 148 pontos, o menor 
nível em 9 meses. No fecha-
mento doméstico, o dólar 
à vista encerrou em alta de 
0,34%, cotado em R$ 5,1062. 
Já o dólar futuro para janeiro 
fechou estável, a R$ 5,0820.

Profissionais das mesas 
de câmbio dizem que pesou 
ontem a demanda por dólar à 
vista, comum na reta final do 
ano, para empresas e fundos 
remeterem juros e dividen-
dos ao exterior. 

Como reflexo da pressão 
pela demanda, as cotações no 
mercado de balcão ficaram 
acima das do dólar futuro, e 
o chamado dólar casado, que 

mede essa diferença, ficou 
negativo ontem. Além disso, 
as mesas seguiram monito-
rando a questão fiscal, em dia 
de votação da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO), e 
a relação da Câmara com o 
Planalto, após as novas acu-
sações do presidente Rodrigo 
Maia, que chamou Jair Bolso-
naro de “insensível”.

A alta perdeu um pouco 
de fôlego na reta final dos 
negócios, com a entrevista 
do presidente do Federal 
Reserve, Jerome Powell, que 
prometeu manter os estímu-
los extraordinários por um 
longo período, sinalizando 
que as compras de ativos po-
dem ficar ainda maiores. “O 
Fed permanece comprome-
tido em apoiar a economia”, 
destaca a High Frequency 
Economics, Rubeela Farooqi, 
em nota. Após Powell, o dólar 
passou a cair ante moedas 
fortes e se enfraqueceu em 
alguns emergentes. 

Dólar ignora euforia 
na Bolsa e volta a cair
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Candidata ao título
A Perilima, único time da Paraíba na Copa do Nordeste Sub-20, tem feito uma 
competição impecável e é considerada como uma das equipes candidatas ao título 
regional de base que acontece na Região Metropolitana de Recife.  Página 16
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Deputados destacam que João Azevêdo é o primeiro governador a incluir as emendas impositivas na LOA

Por unanimidade e agra-
decendo a João Azevêdo (Cida-
dania) por ter sido o primeiro 
governador a concordar com a 
inclusão das emendas impositi-
vas dos deputados, a Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou ontem a Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) para o exercí-
cio 2021 e outras 653 matérias 
durante sessão extraordinária 
realizada de forma remota.

Com projeção de investi-
mentos em mais de R$ 13 bi-
lhões, o Orçamento 2021 traz um 
acréscimo de 4,79% em relação 
ao deste ano e, devido à pande-
mia, amplia os recursos para a 
saúde na ordem de R$ 1,5 bilhão. 
Discutido desde o mês de agosto 
quando chegou ao Poder Legis-
lativo, o Orçamento este ano foi 
tema de menos audiências pú-
blicas por causa do período de 
isolamento social.

O Projeto de Lei 2.211/2020, 
que trata do Orçamento do es-
tado para o próximo ano, teve 
como relator o deputado esta-
dual Tião Gomes (Avante) e pre-
vê o investimento exato de R$ 

13.317.790.731,00, incluindo to-
das as receitas. Pela primeira vez 
na Paraíba a LOA estima também 
as emendas impositivas.

Cada deputado teve o valor 
de R$ 1.132.403,44 de emendas 
impositivas. Segundo a maté-
ria, 50% desse valor deve ser 
alocado em serviços de saúde 
e os outros 50% em áreas que 
cada um dos parlamentares veja 
como prioritárias. O presiden-
te da ALPB, Adriano Galdino 
(PSB), comemorou a conquista 
das emendas impositivas. Para 
ele, o diálogo com o Poder Exe-
cutivo e a sensibilidade do go-
vernador João Azevêdo foram 
fundamentais. “O diálogo com o 
Executivo resultou na conquista 
pelo parlamento das emendas 
impositivas. Foi uma luta de to-
dos nós, juntos e unidos, e desta 
forma, conseguimos vencer esta 
batalha”, declarou Galdino.

Já o deputado Tião Gomes, 
relator da matéria, destacou que, 
mesmo diante de uma crise sani-
tária causada pela pandemia do 
novo coronavírus, foi possível 
ouvir todos os poderes e repre-
sentantes de categorias para a 
construção do relatório. “Todos 
os deputados participaram da 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Orçamento 2021 é aprovado 
pela Assembleia Legislativa
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Justiça & Adjacências

Política em Movimento

Notas & Fatos

“Mulher em tudo se mete”
A presença das mulheres na magistratura pa-
raibana foi objeto do Trabalho de Conclusão 
do Curso (TCC) de Direito da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) defendido pela 
formanda Lidiane Pinheiro Ferreira. Para 
desenvolver seu trabalho, Lidiane se inspirou 
na frase “mulher em tudo se mete”, proferida 
na cena do julgamento final no filme ‘O Auto 
da Compadecida’, dirigido por Guel Arraes e 
com base na obra de Ariano Suassuna.

Postos Avançados
Objetivando o aperfeiçoamento, a celerida-
de e a eficiência dos serviços judiciários de 
primeira instância, os Postos Avançados do 
Tribunal de Justiça da Paraíba (PATJs) são 
uma realidade em 25 municípios em ape-
nas cinco meses. Outros dois postos serão 
inaugurados ainda neste mês de dezembro. 
A implementação dos Postos Avançados 
ocorre por meio de parceria firmada entre 
o município interessado e o juiz diretor do 
fórum da comarca local.

Disputa no Conde
No município de Conde, os vereadores Moi-
zinho (Solidariedade), Josemar da Pousa-
da (PTB), Luzimar Nunes (PSB), Munique 
Marinho (PTB), Rodrigo Gonzaga (PSB) e 
Flávio Melo (PSB) formam uma chapa para 
disputar a presidência da Câmara da cidade 
para o primeiro biênio da nova legislatura.O 
ex-presidente Luzimar Nunes deve ser indi-
cado para disputar a presidência. O grupo 
ainda não tem definição sobre atuação da 
base, mas deverá dar sustentação à prefeita 
eleita, Karla Pimentel (Pros).

Recesso forense
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) inicia no 
domingo (20) o recesso forense 2020-2021, 
que se estenderá até o dia 6 de janeiro. O 
regime de plantão será regionalizado nas 
cidades de João Pessoa (Fóruns da sede e 
Guarabira) e Campina Grande (Fóruns de 
Campina Grande, Monteiro, Patos e Sousa).
Apenas serão apreciadas ações em que se-
jam reclamadas providências urgentes que 
visem evitar o perecimento de direito ou 
assegurar a liberdade de locomoção.

Morte por covid-19
José Bezerra Cavalcanti Júnior, conhecido 
como Zé Júnior, assessor do senador José 
Maranhão (MDB) e sobrinho da desembar-
gadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcanti, 
morreu nessa quarta-feira (16) em João 
Pessoa, em decorrência de complicações 
da covid-19. O assessor estava internado 
no Hospital Alberto Urquiza Wanderley 
(Unimed João Pessoa). Já o senador José Ma-
ranhão segue internado na capital paulista, 
também com a covid-19.

De causas naturais
Morreu na manhã da quarta-feira (16) em 
sua residência, o ex-deputado federal e ex
-prefeito de Cajazeiras Francisco Mathias 
Rolim, conhecido como Chico Rolim. O po-
lítico tinha 98 anos e morava na zona norte 
da cidade de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba.
De acordo com informações de familiares e 
amigos, Chico Rolim teria morrido de causas 
naturais. Ele era natural do Sítio Olho D’água 
do Melão, atual Distrito de Felizardo, do mu-
nicípio de Ipaumirim, no Ceará.

Conselho de Enfermagem
A presidente do Conselho Regional de En-
fermagem da Paraíba (Coren-PB), Renata 
Ramalho, inaugurou a nova subseção da 
entidade em Campina Grande, que rece-
beu o nome da profissional de enfermagem 
Gláucia Maria Gomes de Moura Moreira.A 
subseção fica localizada à Rua Vice-prefeito 
Antônio Carvalho Sousa, 450, no Empresarial 
Ronaldo Cunha Lima, salas 711, 712, 713 e 
714, garantindo espaço adequado, seguro e 
confortável para atender os profissionais de 
enfermagem da região.

Fotos: Agência-ALPB

Adriano Galdino e Tião Gomes enalteceram o diálogo realizado com o governador

elaboração do relatório. Fize-
mos nosso trabalho de maneira 
tranquila, ouvindo a sociedade 
através de audiências públicas”, 
afirmou Tião.

Em relação ao duodécimo 
dos poderes, a LOA especifica a 
destinação de R$ 312,9 milhões 
para o Poder Legislativo; R$ 146 
milhões para o Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE); R$ 682,6 
milhões ao Poder Judiciário; R$ 
263,9 milhões para o Ministério 
Público da Paraíba (MPPB); e 
R$ 83,3 milhões à Defensoria 
Pública.

O líder da oposição, deputa-
do estadual Cabo Gilberto (PSL), 
chegou a reclamar do percen-

tual das verbas para as emendas 
impositivas, mas terminou por 
reconhecer o avanço conquis-
tado. Outros deputados, como 
Wilson Filho (PTB), Estela Bezer-
ra (PSB), Tião Gomes (Avante) e 
Júnior Araújo (Avante) também 
reconheceram que as emendas 
impositivas trazem independên-
cia para os deputados e para o 
Poder Legislativo.

Jeová Campos (PSB), além 
de concordar com os demais de-
putados, lembrou da importân-
cia de, no próximo orçamento, a 
Assembleia continuar essa luta 
e avançar, de 0.4% para 1%, o 
percentual das impositivas no 
Orçamento do estado.

Câmara de JP aprova reajuste salarial para 
vereadores, prefeito, vice e novos secretários

Os vereadores pessoenses 
aprovaram ontem um projeto de 
lei complementar que prevê o au-
mento dos próprios salários, do 
prefeito, do vice-prefeito e dos 
secretários municipais, durante 
uma votação polêmica na Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP). 
O reajuste começa a valer a partir 
de 2021 e se estende de forma es-
calonada até 2025.

O texto, de autoria da mesa 
diretora, confere um reajuste dos 
atuais R$ 15 mil de salário para R$ 
16,7 mil no próximo ano, chegando 
a R$ 18,991 mil no último ano de 
mandato parlamentar. Já o salário 
do futuro presidente da Câmara, 
que assumirá o cargo a partir de 
fevereiro do próximo ano, passa-

rá de R$ 21,7 mil para R$ 24,6 mil. 
Houve reajuste também para os 
servidores da CMJP.

Apesar de aprovado pela 
maioria, o projeto recebeu críticas 
de alguns vereadores. Lucas de Bri-
to (PV) destacou que o momento 
pelo qual passa o país não cabe 
tratar de reajustes para a classe 
política. “Um vereador reeleito vo-
tar o próprio aumento depois dos 
resultados das urnas, sem assumir 
o ônus de apresentar essa matéria 
para o eleitor e ao debate público 
antes do voto, é legislar em cau-
sa própria. Além de inoportuna a 
matéria também se torna ilegal”, 
avaliou.

Do mesmo modo, Sandra Mar-
rocos (PT) foi contra a aprovação, 
mas discordou dos argumentos de 
Lucas de Brito. “Na minha avalia-
ção não é legislar em causa própria, 

mas votar uma matéria que diz res-
peito ao Legislativo Municipal. Não 
terá meu voto por questão ideoló-
gica”, disse durante a votação.

Também contrário ao texto, 
Thiago Lucena (PRTB) afirmou que 
agiu com coerência já que mante-
ve o posicionamento anterior, logo 
que o projeto passou a tramitar na 
Câmara. “Como fui contrário ante-
riormente, votei contrário agora”, 
disse o parlamentar ao lembrar 
que o país enfrenta uma crise eco-
nômica e que o município deve en-
frentar problemas fiscais em 2021 
por reflexo da pandemia.

O presidente João Corujinha 
(Progressistas) tentou esclarecer 
que o reajuste seria uma revisão 
dos valores, já que os parlamenta-
res não têm reajuste há anos. Ain-
da em defesa do texto, o vereador 
Milanez Neto (PV) justificou que 

seriam 12 anos sem recomposição 
salarial. “Mesmo assim, continua-
mos fazendo o reajuste dos servi-
dores da Casa. A prerrogativa é dos 
vereadores de votar essa matéria”, 
argumentou, acrescentando que o 
aumento não altera o duodécimo 
repassado ao Legislativo pelo Po-
der Executivo.

O reajuste salarial para os 
cargos na prefeitura também fo-
ram aprovados. O prefeito, o vi-
ce-prefeito e os secretários vão 
iniciar o mandato com salários de 
R$ 25,501 mil, R$ 19,175 mil e R$ 
17,432 mil, respectivamente. Para 
que os valores não sejam aplica-
dos será necessária uma batalha 
judicial, já que entendimentos no 
Superior Tribunal Federal (STF) 
de que votações dessa natureza, 
após a realização das eleições, são 
inconstitucionais.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Dois paraibanos aguardam 
a aprovação do Senado para 
assumir cargos na Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS). Paulo Roberto Vanderlei 
Rebello Filho e Marcelo Antônio 
Cartaxo Queiroga Lopes foram 
indicados pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) em 
publicação do Diário Oficial da 
União (DOU) na última segun-
da-feira (14).

Paulo Roberto é advoga-
do e o atual diretor de gestão 
da ANS, mas foi indicado para 
presidir o órgão na vaga decor-

rente do término do mandato 
de Leandro Fonseca da Silva. O 
nome dele precisa ser aprovado 
na Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) do Senado. Inicial-
mente a sessão extraordinária 
que estava marcada para a tar-
de de anteontem foi cancelada. 
O relator é o senador Romário 
de Souza (Podemos-RJ), que 
preside a Comissão.

Graduado em Direito pelo 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê), com Curso de 
Capacitação em Gestão e Direi-
to da Saúde, Paulo Rebello tem 
experiência na vida pública. Em 
2016, ingressou no Ministério 
da Saúde como chefe de gabi-

nete do ministro.
Já Marcelo Antônio Cartaxo 

é médico e deve exercer o cargo 
de diretor da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar, na 
vaga decorrente do término do 

mandato de Simone Sanches 
Freire. O nome dele também 
passa pela CAS cujo relator é o 
senador Eduardo Gomes (MDB-
TO).

Nascido em João Pessoa, 
Marcelo Queiroga iniciou na 
Paraíba os procedimentos de 
cardiologia intervencionista. 
Escreveu vários artigos na sua 
área e em 2010 foi escolhido 
presidente da Sociedade Bra-
sileira de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencionista 
(SBHCI). Lançou o livro ‘Atua-
ção da SBHCI na Incorporação 
do Implante por Cateter de 
Bioprótese Valvar Aórtica no 
Brasil’.

Dois paraibanos vão assumir cargos na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar
Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Nomes dos paraibanos 
indicados por Bolsonaro 
precisam ser aprovados 

na Comissão de 
Assuntos Sociais do 

Senado Federal
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Governo lança nova versão do 
plano nacional de vacinação 
Ministério negocia cerca de 350 milhões de doses para 2021, sendo que a imunização deve exigir duas aplicações em cada pessoa

Bolsonaro adotou um tom de conciliação em seu discurso durante o lançamento do plano de vacinação

Foto: Isac Nóbrega-PR

O Governo Federal lançou 
ontem uma nova versão do 
plano nacional de imunização 
contra a covid-19. No docu-
mento não consta a estimativa 
de data para começo da vacina-
ção, mas o Ministério da Saúde 
afirma já negociar cerca de 
350 milhões de doses de imu-
nizantes para 2021, sendo que 
a imunização deve exigir duas 
aplicações em cada pessoa.

Em evento no Palácio do 
Planalto que anunciou o novo 
plano, o presidente Jair Bolso-
naro adotou um tom de con-
ciliação em seu discurso. “Se 
algum de nós extrapolou, ou 
exagerou, foi no afã de buscar 
solução”, afirmou o presidente.

Na nova versão do plano 
apresentada ontem, o gover-
no passa a afirmar que está 
negociando a compra da Co-
ronavac, vacina desenvolvida 
pela farmacêutica chinesa Si-
novac e o Instituto Butantan. 
O órgão é ligado ao governo 
paulista, comandado por 
João Doria (PSDB), adversá-
rio político de Bolsonaro.

O plano mantém quatro 
fases de vacinação de grupos 
prioritários, sendo que as 

Projeto vai à sanção

Congresso apova LDO de 2021 e o 
novo salário mínimo será R$ 1.088

Logo após a Câmara 
dos Deputados aprovar on-
tem o texto-base da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2021, em vota-
ção rápida e simbólica (sem 
registro de votos no painel 
eletrônico), a proposta foi 
aprovada no Senado e agora 
segue para sanção presiden-
cial. A LDO define as metas 
e prioridades do governo 
para o ano seguinte, orienta 
a elaboração da lei orçamen-
tária anual e fixa limites para 

os orçamentos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público.

Na proposta, consta a 
correção do salário mínimo 
para R$ 1.088 a partir de ja-
neiro. Atualmente, o salário 
mínimo é de R$ 1.045. Foi 
feita apenas a correção com 
base na previsão da inflação 
acumulada no ano, de acordo 
com o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC). 
Não houve, portanto, aumen-
to real. A regra que previa au-
mento real, o aumento acima 
da inflação, deixou de vigorar 
no ano passado.

O texto aprovado nesta 
quarta-feira (16) estabelece 
como meta fiscal no próximo 
ano déficit primário de R$ 
247,1 bilhões. Ontem (15), 
o governo federal modificou 
o texto, enviado ao Congres-
so em abril, para ampliar a 
meta do déficit, inicialmen-
te prevista em R$ 149,61 
bilhões. A nova meta indica 
déficit de R$ 247,1 bilhões 
para o Governo Central (Te-
souro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central) para 
2021, sem considerar os ju-
ros da dívida pública.

O relator, senador Irajá 

(PSD-TO), destacou como 
prioridade o programa de 
habitação popular Casa 
Verde Amarela. Irajá incluiu 
a prorrogação da desonera-
ção da folha de pagamento 
em 2021.

O senador também in-
cluiu um dispositivo no tex-
to para dar mais rapidez à 
execução das emendas par-
lamentares impositivas no 
Orçamento da União. O texto 
reduz de 90 para 45 dias o 
prazo para o Executivo pu-
blicar os procedimentos e o 
cronograma de execução das 
emendas individuais.

OCDE diz que o Brasil precisa melhorar 
políticas, governança e proteção social

Após a forte recessão 
causada pela pandemia de 
covid-19, o Brasil precisa me-
lhorar as políticas macroe-
conômicas, a governança e a 
proteção social, na avaliação 
da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Na saída 
da crise, a entidade também 
sugere que o país adote medi-
das para tornar o crescimen-
to mais “verde e sustentável”, 
aumentar a produtividade, e 
melhorar a educação e a capa-
cidade profissional

A OCDE publicou  ontem o 
Relatório Econômico de 2020 
sobre o Brasil, com uma aná-
lise sobre os fortes impactos 

deixados pelo novo coronaví-
rus na economia brasileira e 
recomendações para que a re-
tomada do crescimento se dê 
em bases mais sólidas. 

Desde o governo Michel 
Temer, o Brasil tem ampliado 
os esforços para conseguir for-
malizar a adesão plena à orga-
nização intergovernamental.
Embora o mercado aposte que 
o Comitê de Política Monetária 
(Copom) volte a subir a Selic 
- estacionada atualmente em 
2,00% ao ano - em meados do 
próximo ano, os economistas 
da OCDE recomendam que o 
Banco Central mantenha as 
taxas de juros baixas até que 
as pressões inflacionárias se 
tornem claramente visíveis A 
entidade também valoriza o 
projeto de independência da 

diretoria da autoridade mo-
netária, que já teve aprovação 
pelo Senado e espera a votação 
na Câmara dos Deputados.

Para a OCDE, o governo 
também deve continuar ga-
rantindo o cumprimento das 
regras fiscais, incluindo o teto 
de gastos. Para isso, a entida-
de sugere mais eficiência no 
gasto público, com revisões na 
estrutura de remuneração do 
funcionalismo e nos “subsídios 
ineficazes”. O documento alerta 
para a grande quantidade de 
regimes especiais de tributação 
e o volume de desonerações. 
Tanto a reforma administrativa 
como a tributária, porém, fo-
ram apresentadas ainda de for-
ma incompleta pelo governo e 
seguem paradas no Congresso.

O relatório aponta ainda na 

direção da redução da rigidez 
dos orçamentos públicos, que a 
equipe econômica busca ende-
reçar no Novo Pacto Federativo, 
que também não tem previsão 
para ser votado pelo parlamen-
to. Para a OCDE, é necessário 
revisar a vinculação de receitas, 
os pisos de gastos obrigatórios 
e mecanismos de indexação. A 
organização sugere até mesmo 
que os benefícios da Previdên-
cia sejam atrelados à inflação, e 
não ao salário mínimo.

A entidade sugere que o 
Brasil aumente os benefícios 
e acelere a inclusão de pes-
soas no Bolsa Família, pelo 
menos no curto prazo. Para 
os economistas da entidade, 
a retirada desses aportes aos 
mais pobres deve ser feita 
apenas gradualmente.

Toda escuridão 
tem seu fim

Na manhã de segunda uma notícia saltou aos olhos. 
O oráculo Google, uma das grandes da tecnologia, ficou 
por instantes fora do ar. Aqui em casa foi motivo para 
umas boas risadas. Durou pouco. Foi como aquelas que-
das de energia súbita que como num piscar de olhos a 
gente se depara com a luz. Esse “lapso”, “instante” me 
fez voltar a desejar a percepção do tempo mais analógi-
ca. Nesse mesmo dia, o mundo digital me permitiu ver 
algumas imagens do eclipse solar, visto em sua íntegra 
no sul do Chile e Argentina. 

Quando criança escutava histórias no Sertão sobre 
quando o pingo do meio-dia se tornaria totalmente es-
curo, noite. Era uma imaginação de antepassados, era 
uma criatividade grande demais, era uma percepção 
escatológica do mundo. E esse anoitecer em plena luz 
do dia era anunciado como um fim de uma era para a 
humanidade. Eu sempre sonhei com dias que se trans-
formariam em noite. E considero que os fenômenos 
astronômicos são uma caminhada bela à percepção do 
Infinito, tão grande que não consigo nominar direito. 
Mediada por computadores, observo a escuridão do dia, 
dos astros numa plena interseccionalidade. A emoção 
salta aos olhos. 

Enquanto escrevo o eclipse acontece. A cosmovisão 
andina, indígena, aponta para essa experiência como 
sendo um bom sinal. E eu acredito. A Terra, o Sol, tudo, 
tudo num constante mover-se, em tempos diferentes, 
em suas também distintas atmosferas. Todo cambia… o 
pensar, o caminhar, as relações, os corpos…  

Todas as experiências de eclipse solar que teste-
munhei até aqui foram parciais. No, entanto os eclipses 
da Lua foram totais e parciais. Assim fui acostumando a 
ficar horas e horas, absorta, atenta, imersa na atmosfe-
ra lunar. Embora como sertaneja percebo em mim uma 
mulher banhada de sol, e que convive com temperatu-
ras entre 40 a 45 graus, que reverberam no azul-celeste 
mais limpo e intenso, sei que há um pertencimento à 
Lua. Seja pelos ciclos do corpo, seja pela percepção das 
águas e marés que são uma narrativa do cotidiano, ou 
pelo regime noturno do inconsciente, a Lua vai assim 
sendo uma presença, uma constante, uma cronologia 
particular. 

Hoje quando Sol e Lua se intercalam unindo o longe 
e o perto, fico pensando que tudo se transforma. Que 
essa pandemia passará, está passando… e que nós a 
estamos atravessando. O  Tempo é uma passagem pro-
funda e cheia de mistérios não é mesmo? Assim como é 
nosso útero e como assim o são os oceanos e as conste-
lações nos céus. 

Assim sigo imaginando um renascimento, uma 
cura profunda não apenas de um vírus. Uma restau-
ração bem mais ampla que possa emergir não apenas 
da autoproteção da carne, corpo. Embora tudo, tudo 
passe por nossos corpos. Penso na emergência de uma 
cosmovisão que se atenha ao mais amor por tudo, pela 
vida. Não só a vida de alguns, não só a vida do homo 
“sapiens”, a tudo mesmo que signifique vida, sem hie-
rarquizações. Enquanto isso se processa no imaginário 
sigo perplexa com as nefastas fantasias circulantes, do-
tadas de um psiquismo centrado numa pulsão de morte, 
que se impulsiona na digitalização da vida, da natureza, 
dos corpos, pela negação do ser em sua integralidade. 

O negacionismo é uma interface violenta da cadeia 
de morte que paira hoje na atmosfera da humanidade. 
Uma loucura pouco percebida como tal, uma ilusão de 
que nós indivíduos podemos controlar tudo. O nega-
cionismo é uma estratégia discursiva de controle, de 
controle sobretudo do corpo por uma linguagem que 
chega às mentes, à lugares mais íntimos do ser. E tenta 
nos fazer acreditar que a vacina, que pode trazer con-
dições de existir, represente ameaça e morte. Há uma 
subversão de ordem discursiva, há uma fuga agalopada 
de condições de racionalidade e sanidade. 

O que se conjuga hoje não é apenas a luta pela sani-
dade do corpo e o que isso representa em sua plenitude. 
O que se manifesta hoje nas telas digitais e em praça 
pública (é, ainda existe a ágora), é um embate profundo 
entre um poder genocida que busca manter-se presente 
no cotidiano por meio de uma narrativa mítico e reli-
giosa, centrada na destruição e autodestruição. 

Voltando ao eclipse, toda escuridão tem seu fim.

criticadasmidias@gmail.com

Raquew Azevêdo
SandraMateus Vargas e 

Emilly Behnke
Agência Estado

três primeiras devem imuni-
zar 49,65 milhões de pessoas. 
Nessa etapa inicial, a ideia é 
usar doses da vacina de Ox-
ford/AstraZeneca, que será 
fabricada pela Fiocruz, além 
de aplicar a vacina da Pfizer 
em profissionais de saúde de 
capitais e regiões metropo-
litanas que atuaram na pan-
demia. A ideia é receber 2 
milhões de doses da Pfizer no 

primeiro trimestre de 2021.
O governo também volta 

a considerar a população car-
cerária como parte do grupo 
prioritário para vacinação.

Início da vacinação
O ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello, voltou a 
afirmar que a vacinação con-
tra a covid-19 deve ser ini-
ciada no país em “meados de 

fevereiro”. Para este crono-
grama, ele considerou que os 
dois laboratórios nacionais 
que participam do desenvol-
vimento de vacinas, Fiocruz e 
o Instituto Butantan, devem 
apresentar ainda em dezem-
bro os dados finais de pes-
quisa de seus imunizantes e 
pedir o registro do produto 
na Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Marcelo Brandão
Agência Brasil



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de dezembro de 2020 15
Esportes

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Geraldo Varela

Atacante se torna um dos principais jogadores na boa fase do time depois da saída de Vanderley Luxemburgo

Rony dá a volta por cima no
Palmeiras com Abel Ferreira

Após um longo período 
de desconfiança, por conta 
do péssimo desempenho no 
comando de Vanderlei Lu-
xemburgo, Rony é um novo 
jogador desde a chegada de 
Abel Ferreira no Verdão. O 
ex-Athletico Paranaense não 
lembra em nada o ponta ve-
loz e confuso que forçava 
infiltrações e finalizações 
apressadas pelo lado do cam-
po. Hoje, atacante, Rony se 
tornou uma das principais 
peças de um Palmeiras mais 
maduro e organizado.

Na vitória dessa terça 
(15) contra o Libertad, no 
jogo de volta das quartas 
de final da Copa Libertado-
res por 3 a 0, Rony voltou 
a marcar, com um carrinho 
providencial após cruza-
mento de Marcos Rocha. 
Com o gol, o atacante chega 
a seu 8º com a camisa do 
Verdão, 5º após a chegada 
do técnico português.

Mais do que gols, as es-
tatísticas revelam um Rony 
muito mais preciso e decisi-
vo. Na era Luxa, ele precisou 
de 32 finalizações a gol para 
marcar pela primeira vez 
pelo Palmeiras, enquanto 
hoje, atuando como o homem 
principal do ataque alviver-

de, balança as redes uma vez 
a cada 2,8 tentativas.

Hulk
A negociação entre Pal-

meiras e Hulk avançou nesta 
semana. O Verdão começou 
oferecendo um contrato vá-
lido por duas temporadas 
para o veterano atacante. A 
primeira resposta foi positi-
va. Livre no mercado a partir 
do fim de dezembro, quando 
termina seu vínculo com o 
Shanghai SIPG, da China, o 
goleador brasileiro avisou 
que, neste momento, a prio-
ridade é voltar para o Brasil. 
Quer ficar mais próximo da 
família em São Paulo.

Aos 34 anos, Hulk tem 
também conversas em an-
damento com Porto, de Por-
tugal, e Al Hilal, da Arábia 
Saudita. Em novas discussões 
com familiares e pessoas pró-
ximas, revelou que tem a pre-
ferência pelo Palmeiras.

Dono de um salário de 
aproximadamente 16 mi-
lhões de euros por tempora-
da (R$ 99 milhões, na cota-
ção atual) na China, Hulk já 
descartou uma transferência 
para os Estados Unidos - teve 
uma sondagem do Inter Mia-
mi. O Zenit, onde atuou entre 
2012 e 2016, também está 
fora da jogada.

Goal

Atividade física cresce na pandemia

Reinfecção liga o alerta no futebol

Série D entra em
nova fase decisiva

Frente Nacional Antirracista apresenta projetos para o futebol 

O Strava, rede social voltada ao espor-
te, divulgou, ontem, um balanço sobre 
a prática de exercícios físicos no mun-
do ao longo de 2020. O relatório com-
pilou dados dos cerca de 73 milhões 
de usuários da plataforma no mundo 
e concluiu que, apesar da pandemia 
do novo coronavírus (covid-19), houve 
aumento de 13,3% na frequência de 
treinamento e de 14,7% no tempo 
médio voltado às atividades, na com-

paração com o ano passado. Gerente 
do Strava no Brasil, Rosana Fortes 
avalia que o treino indoor (dentro em 
casa), saída encontrada pelos espor-
tistas para manter a rotina em meio 
às restrições da quarentena, é uma 
das explicações. O relatório indica 
que as atividades caseiras foram rea-
lizadas 2,2 vezes mais que em 2019, 
atrás somente das caminhadas ao ar 
livre (que cresceram três vezes). 

A internação do técnico Vanderlei 
Luxemburgo por causa do novo co-
ronavírus cinco meses depois de ter 
testado positivo pela primeira vez 
serve como alerta ao futebol. Assim 
como o ex-treinador do Palmeiras, 
vários outros jogadores têm apre-
sentado diagnósticos confirmados 
da doença pela segunda ocasião. 
A situação deixa médicos e equipes 
com a certeza de que mesmo elen-

cos que atravessaram surtos nume-
rosos de covid-19 não estão livres 
de terem novamente o problema. 
Recentemente, o Palmeiras detec-
tou que o meia Gustavo Scarpa 
testou positivo para covid-19 pela 
segunda vez também. O Athletico
-PR viveu situação semelhante com 
o zagueiro Thiago Heleno e ainda 
o Vasco enfrentou o problema en-
volvendo o atacante Talles Magno.

 A Série D do Campeonato Brasi-
leiro terá clubes de 11 estados e 
do Distrito Federal nas oitavas de 
final (Piauí, Rio Grande do Norte, 
Goiás, Distrito Federal, Amazonas, 
Ceará, Acre, Maranhão, Santa Cata-
rina, São Paulo, Pernambuco e Rio 
Grande do Sul). Nessa etapa ainda 
haverá dois jogos regionais e maio-
ria goiana. Goiás colocou três clubes 
na próxima etapa do mata-mata. 
Os duelos regionais, enquanto isso, 
serão nordestinos. O maranhense 
Juventude atuará a primeira em 
casa contra o cearense Floresta. O 
pernambucano Salgueiro receberá 
o piauiense Altos. Não há nenhum 
campeão na briga, mas Salgueiro 
(2013) e Globo (2017) conhecem o 
caminho do acesso. O Rio Grande do 
Norte é mais um com dois clubes. 
Se o Globo enfrentará o amazonen-
se Fast Clube, o América de Natal 
pegará o acreano Galvez.

Representada por líderes de diferentes movimentos negros, a Frente Nacional Antirracista esteve na sede da CBF nessa terça-feira para 
apresentar programas de combate ao racismo no futebol. O grupo se reuniu com o presidente Rogério Caboclo e foi liderado por dois 
dirigentes da Central Única das Favelas: Preto Zezé, presidente da entidade, e Celso Athayde, Fundador da organização. Durante a reunião 
foram apresentadas ideias de ações para o combate do racismo no futebol, como campanhas publicitárias, ações afirmativas para a inclusão 
de negros no mercado de trabalho e projetos de formação antirracista, entre outras medidas.  A CBF promoveu a Seleção Solidária, iniciativa 
social de jogadores e comissão técnica da Seleção com a doação de cerca de R$ 5 milhões para ajudar famílias desamparadas pela Covid-19.

Curtas
Foto: Mariana Sá/CBF

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Rony driblando jogador do Libertad em partida pela Libertadores que garantiu o Palmeiras nas semifinais após a vitória por 3 a 0 e com um dos gols do atacante

Mais de 700 gols

Messi estabelece novos recordes na temporada
Fifa.com

Foto: Divulgação/Fifa

Ano após ano, com uma 
consistência surpreendente, 
Lionel Messi continua a ba-
ter recordes e em 2020 não 
foi diferente. O argentino de 
33 anos não só estabeleceu 
novas referências com a sua 
marcação, mas também com 
as assistências, demons-
trando mais uma vez a sua 
notável visão, qualidade e 
maturidade.

Com 25 gols, ele se tor-
nou o artilheiro da Liga pela 

sétima vez, estabelecen-
do um novo recorde para a 
competição. Terminou como 
o segundo colocado na La 
Liga e ultrapassou a marca 
de 700 gols na carreira. Ain-
da estabeleceu um novo re-
corde La Liga de mais assis-
tências em uma temporada 
(21) e tornou-se o primeiro 
argentino e primeiro joga-
dor de futebol a ganhar o 
prestigioso prêmio Laureus 
Esportista do Ano.

“Messi é 100 por cento 
futebol. Não importa quem 

você é, você apenas tem que 
assistir e curtir esse cara. 
Ele está em outro nível. Com 
todo o respeito pelos outros 
grandes, há apenas um nú-
mero um - é Leo. Para jogar 
311 jogos ao lado dele, foi 
um sonho. Gostei tanto, tan-
to. Só quero dizer isso: ‘Obri-
gado por tudo, Leo, porque 
você nunca saberá o quanto 
significou para mim jogar a 
seguir para você.” disse Ivan 
Rakitic para o FIFA.com

“Lewandowski tem uma 
grande chance desta vez, pois 

venceu tudo com sua equipe 
na temporada passada. Ro-
naldo e Messi dominaram os 
melhores no passado, mas 
para mim, o melhor é sempre 
Messi. Ele é o meu favorito de 
todos os tempos.”, afimrou 
Pablo Aimar.

Todos os vencedores, 
incluindo os do FIFA Fan 
Award e do FIFA Fair Play 
Award, serão coroados em 
17 de dezembro de 2020 em 
um programa de TV trans-
mitido ao vivo, a partir das 
19 horas.Messi marcando um dos tantos gols de sua carreira fantástica no Barcelona
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Garotos seguem com 100% na disputa após três partidas e jogam amanhã pelas quartas de final contra o CSA

Perilima faz campanha de
time grande na Copa do NE

A Perilima, única re-
presentante da Paraíba na 
Copa do Nordeste Sub-20 
deste ano, tem feito, até o 
momento, uma competição 
impecável e por isso hoje já 
é considerada como uma das 
equipes candidatas ao título 
regional de base que aconte-
ce na região metropolitana 
do recife. Tendo enfrentado, 
na primeira fase, três equi-
pes tradicionais do futebol 
Nordestino como ABC-rN, 
Bahia e Fortaleza-CE, ven-
cendo todos os confrontos, 
a equipe chega para as quar-
tas de final contra o CSA-AL 
como a grande sensação da 
competição. Agora, o time 
campeão paraibano sub-19 
do ano passado, foca todas 
as suas atenções para a pró-
xima partida do Nordestão 

que ocorrerá amanhã, às 
15h, contra o time alagoano.

Para o técnico da Pe-
rilima sub-20, Dinho Silva, 
o time tem demonstrado 
em campo os frutos de um 
trabalho forte desenvolvi-
do pelo clube ao longo dos 
últimos anos. Segundo ele, 
os resultados contra equi-
pes tradicionais do futebol 
nordestino e que possuem 
atletas que servem nas se-

leções de base do país, são a 
prova de que hoje a “águia” 
paraibana reúne as condi-
ções para seguir brigando na 
competição e buscar a classi-
ficação para as semifinais.

“Sabíamos da dificul-
dade que iríamos enfrentar, 
pois pegamos uma chave 
muito forte com dois times 
da primeira divisão do Cam-
peonato Brasileiro. Contudo, 
o mais importante era a gente 
acreditar no nosso potencial 
e felizmente demonstramos 
nossa capacidade e o traba-
lho que vem sendo feito pelo 
clube ao vencer essas gran-
des equipes do futebol nor-
destino. Diante disso, hoje 
somos uma realidade dentro 
da competição e agora vamos 
enfrentar nas quartas de final 
mais uma grande equipe da 
região que é o CSA, mas acre-
dito na nossa garotada e no 
nosso trabalho. Se seguirmos 

com foco e determinação te-
mos todas as condições para 
brigar por essa classificação e 
seguir avançando na compe-
tição”, afirmou Dinho.

Investimento
Na Perilima, as catego-

rias de base, hoje, são trata-
das como um investimento 
essencial do clube para o de-
senvolvimento da agremiação 
em médio e longo prazo. Hoje 
a equipe conta com a Perili-
ma Academy, um projeto que 
reúne inclusão social através 
do esporte e a descoberta de 
novos talentos dentro e fora 
da Paraíba. Com uma estru-
tura de alojamento para mais 
de 20 atletas, a Águia tem 
recebido atletas também de 
outros estados que passam a 
enxergar na equipe um local 
para desenvolverem seu fu-
tebol e abrirem portas para o 
futuro dentro do esporte.

O trabalho de descober-
ta de talentos, hoje, começa 
cedo no clube com equipes 
de base desde o sub-8 que 
iniciou ontem a disputa de 
“PE Cup” em recife-PE. Tudo 
isso sob a supervisão de uma 
equipe de profissionais es-
pecializada que atende os 
atletas desde ao campo de 
treinamento passando pela 
preparação física e até mes-
mo psicológica, tudo dentro 
do CT Ninho da Águia perten-
cente ao clube e que fica em 
Campina Grande.

Segundo Dagberto Jú-
nior, diretor executivo do clu-
be, o foco da equipe é captar 
atletas com potencial para 
ajudar em seu desenvolvi-
mento e assim inserir esses 
jogadores no cenário geral. 
Algo que, para ele, está dire-
tamente ligado ao conceito da 
agremiação que compreende 
as categorias de base com um 

investimento e não um gasto. 
Sendo assim, de acordo com 
ele, por mais que não seja 
esse o objetivo central, hoje 
a Perilima se credencia como 
uma referência nas categoria 
de base dentro da Paraíba e 
também no Nordeste.

“Na Perilima enxergamos 
a base como um investimen-
to para médio e longo prazo. 
Nosso objetivo é fomentar 
atletas para trabalharem em 
alto nível e nossa função é 
ajudar esses jovens valores 
a realizarem seus sonhos e 
consequentemente facilitar a 
inserção deles no futebol atra-
vés de uma comissão formada 
por profissionais que estão 
entre os melhores do Nordes-
te. Acredito que dentro des-
sa compreensão o clube tem 
conseguido resultado condi-
zentes com o trabalho desen-
volvido nos últimos anos”, ex-
plicou Dagberto.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Instagram/Perilima

Garotada da Desportiva Perilima vem 
encantando na Copa do Nordeste 
Sub-20 e já é apontada entre os 

favoritos ao título em Pernambuco

 Na Perilima 
enxergamos a base como 

um investimento para 
médio e longo prazo. 

Nosso objetivo é fomentar 
atletas para trabalharem 
em alto nível e realizar 

seus sonhos 

Basquete

Unifacisa treina de olho em série de três jogos 

O Basquete Unifacisa 
voltou a treinar na última 
terça-feira focando na série 
de três jogos que terá na ci-
dade de São Paulo a partir 
do próximo sábado, quando 
enfrentará o Franca - sexto 
colocado do NBB - no Ginásio 
Poliesportivo Henrique Vil-
laboim, casa do Esporte Clu-
be Pinheiros, às 11h. O time 
paraibano buscará retomar o 
caminhos das vitórias na Liga 
após perder na última partida 
para o mogi por 98 a 91 na 
última sexta-feira (11).

Com a Liga sendo realiza-
da na temporada 2020/2021 
dentro de uma estrutura de 
“bolhas” onde os times rea-
lizam séries de dois ou três 
jogos nas cidades de São Paulo 
ou Brasília, depois dessa par-
tida a equipe fará mais dois 
confrontos na mesma quadra 
sendo o primeiro no dia 21 
contra o São Paulo - vice-líder 
da competição - às 20h30 e de-
pois contra os donos da casa, 
o Pinheiros - décimo primeiro 
colocado - no dia 23, às 14h30.

Vindo de uma derrota 
na última partida, o Basquete 
Unifacisa teve interrompida a 
série de quatro vitórias segui-

das da equipe na competição 
e conheceu o primeiro revés 
desde a chegada do técnico 
Césart Guidetti no comando 
da equipe paraibana. Com 
o resultado, a equipe caiu 
para a nona colocação e, por 
enquanto está fora da Copa 
Super 8 - disputada pelas oito 
melhores equipes da primeira 
fase do torneio. 

Contudo, para o treina-
dor da Unifacisa, a equipe está 
em clara evolução ao longo 
dos últimos jogos e agora é 
hora de realizar os ajustes 
necessários para que o time 
possa conquistar vitórias nos 
últimos três jogos do ano e 

assim terminar 2020 dentro 
do grupo dos oito melhores 
colocados da Liga - após a 
próxima bolha, a equipe só 
voltará a jogar no dia 9 de 
janeiro -.

“Nós vamos analisar os 
cinco últimos jogos, que foram 
tão importantes na subida de 
rendimento da equipe e cres-
cimento dentro da competi-
ção, avaliando principalmente 
a parte tática para que pos-
samos continuar fazendo os 
ajustes necessários para esses 
três próximos jogos que serão 
importantíssimos na nossa 
busca por uma vaga no super 
8”, afirmou César Guidetti.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Divulgação/Unifacisa

No próximo sábado, a equipe vai enfrentar o Pinheiros, em São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2020
OBJETO: Construção de Cemitério Municipal - Areia/Pb. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 

e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - Valor: R$ 534.828,86. 
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, Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 16 de Dezembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N°01 ao CONTRATO N° 00213/2020 do DISPENSA DE 
VALOR00047/2020; PARTES:Prefeitura Municipal de Areia/Pb.eFrancisco Xavier Clementino de 
Aguiar 27075454811, CNPJ nº 25.683.029/0001-46. OBJETO:Concessão de aditivo de quantitati-
vos, no percentual aproximado de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor inicialmente contratado, 
nos termos previstos em sua Cláusula Décima. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 65, II, d, §§1°; 
2°da Lei Federal n° 8666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: JOÃO FRANCISCO BATISTA DE 
ALBUQUERQUE eFrancisco Xavier Clementino de Aguiar. DATA DE ASSINATURA:16/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N°01 ao CONTRATO N° 00236/2020 do DISPENSA DE 
VALOR00067/2020; PARTES:Prefeitura Municipal de Areia/Pb.eFrancisco Xavier Clementino de 
Aguiar 27075454811, CNPJ nº 25.683.029/0001-46. OBJETO:Concessão de aditivo de quantitati-
vos, no percentual aproximado de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor inicialmente contratado, 
nos termos previstos em sua Cláusula Décima. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 65, II, d, §§1°; 
2°da Lei Federal n° 8666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: JOÃO FRANCISCO BATISTA DE 
ALBUQUERQUE eFrancisco Xavier Clementino de Aguiar. DATA DE ASSINATURA:16/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00140/2020
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 DV00140/2020, 
que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviço de Manutenção de Veículos 
Automotivos - Areia/Pb; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTD - R$ 17.401,00.

Areia - PB, 16 de Dezembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00139/2020
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 DV00139/2020, 
que objetiva: Contratação de pessoa física ou jurídica para serviço de manutenção, limpeza, higie-
nização e desinstalação de ares condicionados da Secretaria de Educação, Areia-PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO 
DE AGUIAR 27075454811 - R$ 3.150,00.

Areia - PB, 16 de Dezembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00140/2020

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 DV00140/2020, 
que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviço de Manutenção de Veículos 
Automotivos - Areia/Pb; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTD - R$ 17.401,00.

Areia - PB, 16 de Dezembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seuPregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 00011/2020, do tipo menor preço, para contratação de empresa especializada na 
prestação de apoio administrativo e de contabilidade ao setor de tributos, cuja abertura será no dia 
22.12.2020 às 08:30 horas, fica ADIADA para o dia 23.12.2020às 08:30, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. Em virtude na data 22.12.2020 ser 
feriado municipal DIA DO MUNICÍPIO, Lei nº 454/2009 e art. 21 § 4º da Lei nº 8.666/93. 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.

Aguiar-PB,15 de Dezembro de 2020.
Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2020, para o dia 21 
de Dezembro de 2020 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Nossa Senhora da 
Penha, S/N - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 98704–5939. 

Baia da Traição - PB, 16 de Dezembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de colunas semafóricas para atender 

a demanda da Superintendencia de Transito e Transito e Transportes Publicos – STTP no Muni-
cípio de Campina Grande/PB, conforme especificações constantes neste TERMO e seus Anexos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00035/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de transito 33.90.39 99 – 1001 – Outros serviços 
de terceiros – Pessoa jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: 
CT Nº 00090/2020 - 16.12.20 - METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS 
METALICAS E - R$ 14.000,00.

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00035/2020
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 DV00035/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para o fornecimento de colunas semafóricas para atender a 
demanda da Superintendencia de Transito e Transito e Transportes Publicos – STTP no Município 
de Campina Grande/PB, conforme especificações constantes neste TERMO e seus Anexos; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: METAL PLASTIK INDUSTRIA 
E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E - R$ 14.000,00.

Campina Grande - PB, 16 de Dezembro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara–antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Campina Grande - PB, às 
09:00 horas do dia 31 de Dezembro de 2020, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, sob 
a forma de execução INDIRETA, no regime de empreitada por preço UNITÁRIO, , visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUS-
TÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE 
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2021. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas – 14:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33106652. E-mail: LICITACAO.SEMASCG@
GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br,

Campina Grande - PB, 16 de Dezembro de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara–antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Campina Grande - PB, às 
09:00 horas do dia 31 de Dezembro de 2020, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, sob 
a forma de execução INDIRETA, no regime de empreitada por preço UNITÁRIO, , visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUS-
TÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE 
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2021. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas – 14:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33106652. E-mail: LICITACAO.SEMASCG@
GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br,

Campina Grande - PB, 16 de Dezembro de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 00059/2020-DV.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA - ORGANIZAÇÃO DO SEGMENTO DOS CATADORES, 
ELABORAÇÃO DA LOGÍSTICA DE COLETA SELETIVA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL À POPULAÇÃO 
E ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA.

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - Art. 24, Lei Federal 8.666, de 1993 e suas altera-
ções posteriores.

Unidade Demandante: Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente.
Ratificação: 16/12/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00059/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente aDispensa de Licitação nº 00059/2020, que 
objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA - ORGANIZAÇÃO DO SEGMENTO DOS CATADORES, 
ELABORAÇÃO DA LOGÍSTICA DE COLETA SELETIVA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL À POPULA-
ÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA., RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto à GETEC - GRUPO ESPECIALIZADO 
EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO COMUNITÁRIA, com proposta no valor global de R$ 17.000,00 
(dezessete mil reais).

Esperança - PB, 16 de dezembro de 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00381/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: GETEC - GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO COMUNI-

TÁRIA - CNPJ 01.228.887/0001-32
Objeto:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA - ORGANIZAÇÃO DO SEGMENTO DOS CATADORES, 
ELABORAÇÃO DA LOGÍSTICA DE COLETA SELETIVA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL À POPULAÇÃO 
E ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA.

Modalidade de Contratação: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00059/2020.
Fundamento legal:Art. 24, Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores.
Recursos:PRÓPRIOS
Vigência:16/12/2020 a 02/08/2021
Valor:R$ 17.000,00
Data assinatura:16/12/2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

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

DA FARMÁCIA BÁSICA/CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00269/2019 - Matrix Construtora Ltda - EPP - 4º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. 
ASSINATURA: 27.11.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00058/2020

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 DP00058/2020, que 
objetiva: QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ESPERANÇA, 
VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID–19 NESTE MUNICÍPIO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 40.660,00.

Esperança - PB, 16 de Dezembro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00057/2020

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 DP00057/2020, 
que objetiva: Aquisição de TNT Antibacteriano Impermeável e Lycra, tendo em vista a confecção de 
capotes e máscaras de proteção para profissionais de saúde e população em geral, visando o en-
frentamento da pandemia do COVID–19 neste Município; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: J H DO NASCIMENTO COMERCIO DE MAQUINAS - R$ 31.302,00.

Esperança - PB, 14 de Dezembro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00379/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ 

05.881.170/0001-46
Objeto:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBA-

NAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.
Processo Administrativo:2020.1151.2-011.07/06
Licitação:TOMADA DE PREÇOS 00006/2020.
Regime de Execução:EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Recursos:FEDERAIS - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA; CONTRATO DE REPASSE 

820016/2015; PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.
Vigência:16/12/2020 a 14/05/2021
Valor:R$ 132.999,98

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais para o município de Igaracy, atendendo ao Con-

vênio/FUNARTE nº 027/2018 – SINCONV Nº 880615/2018, através da Caixa Econômica Federal 
e Recurso Próprio do Munícipio de Igaracy –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00049/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 10.000 SECRETARIA DE 
CULTURA, 13 392 1008 1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CUL-
TURA, 352 4490.52 00 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 13 391 1008 1052 
AQUISIÇÃO DE INSTRIMENTOS MUSICAIS, 353 4490.52 00 520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00102/2020 - 16.12.20 - R.N.L COSTA - R$ 149.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00049/2020. OBJETO: 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. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: R.n.l Costa - CNPJ 16.880.883/0001-01. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Igaracy - PB, 16 de Dezembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00046/2020, em 22.05.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES 

LTDA ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para executar os serviços de reforma da Escola Municipal Fundamental 

Nossa Senhora dos Remédios, convênio nº 441/2019.   
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 16 de Dezembro de 2020
José Carneiro Almeida da Silva

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00070/2020, em 13.08.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa COMPASSO EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME
OBJETO CONTRATUAL: Para reforma de um prédio para adequação de Creche no município 

de Igaracy-PB. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 16 de Dezembro de 2020
José Carneiro Almeida da Silva

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N.º 001/2020
Considerando que houve erro material, de digitação, no Aviso de Resultado de Habilitação da 

Concorrência nº 001/2020, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 07/11/2020, 
página 26, e no Jornal “A União” no dia 07/11/2020, página 18, já devidamente identificado e 
reconhecido pela Comissão Permanente de Licitação do município, Resolve Retificar: onde se lê: 
EMPRESAS INABILITADAS: SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos 
seguintes motivos: não apresentou a documentação exigida nos itens: 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8 e 7.10.3 
do edital, e apresentou Certidão de Improbidade Administrativa vencida, leia-se: EMPRESAS 
INABILITADAS: SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos seguintes 
motivos: não apresentou a documentação exigida nos itens: 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 7.10.3 do edital, 
e apresentou Certidão de Improbidade Administrativa vencida;

Ingá(PB), 16 de dezembro de 2020.
Markson Rone Cordeiro da Silva Souza

Presidente
Cleberto de Souza Araújo Andrade

Membro
Daniel Lima da Silva

Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a execução das obras de conclusão da construção de uma Quadra 
Poliesportiva Coberta na localidade Jardim Farias, no Município de Ingá, conforme Termo de Com-
promisso PAC202226/2011/FNDE/MEC, no dia 06/01/2021 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 31/12/2020.

 Ingá(PB), 15 de dezembro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09082/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09025/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/004483
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.

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09025/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: VENDE TUDO MAGAZINE LTDA CNPJ: 05.765.913/0001-12 FONE/FAX: (83) 3244-
1007 END.: AVENIDA CARNEIRO DA CUNHA 692- TORRE, JOÃO PESSOA/PB. CEP: 58.040-240 
EMAIL: vendetudomagazine@hotmail.com

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

5 Par
TÊNIS ESCOLAR
TAMANHOS 28 

AO 46
2.834

R$ 63,00
(Sessenta e 
três reais).

R$ 178.542,00
(Cento e setenta e 
oito mil, quinhen-
tos e quarenta e 

dois reais).

VIA
ESPORTE

Valor Total: R$ 178.542,00 (Cento e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois 
reais).

  
 João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.

Edilma da Costa Freire
Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09080/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09025/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/004483
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.

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09025/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO CNPJ: 11.366.017/0001-83 FONE/FAX: 
(31) 3357-4947 END.: RUA CASTANHEIRA, Nº. 208, BAIRRO ARVOREDO-CONTAGEM/MG.

CEP: 32.113-240 EMAIL: equipe_vendas@hotmail.com

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

01 Par

SANDÁLIA PAPE-
TE INFANTIL 

TAMANHOS 17 
AO 32

16.196

R$ 24,99
(Vinte e 

quatro reais 
e noventa 

e nove centa-
vos).

R$ 404.738,04
(Quatrocentos 
e quatro mil, 
setecentos e 
trinta e oito 

reais e quatro 
centavos).

EQUIPE
PAPETE

ESCOLAR

02 Par
TÊNIS ESCOLAR
TAMANHOS 28 

AO 46
53.827

R$ 56,66
(Cinquenta 
e seis reais 
e sessenta 

e seis centa-
vos).

R$ 
3.049.837,82
(Três milhões, 

quarenta e nove 
mil, oitocentos 
e trinta e sete 

reais e oitenta e 
dois centavos).

EQUIPE
TÊNIS

ESCOLAR

04 Par MEIA ESCOLAR 853

R$ 24,99
(Vinte e 

quatro reais 
e noventa 

e nove centa-
vos).

R$ 21.316,47
(Vinte e um mil, 
trezentos e de-
zesseis reais e 
quarenta e sete 

centavos).

EQUIPE
PAPETE

ESCOLAR

Valor Total: R$ 3.475.892,33 (Três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocen-
tos e noventa e dois reais e trinta e três centavos).

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.
Edilma da Costa Freire

Secretária de Educação. 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO SEDAN, ZERO KM PARA SUPRIR AS NECES-

SIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
0001/2020. RESCISÃO: Nos termos das disposições contidas no respectivo instrumento contratual 
e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Lagoa Seca - PB e CT 
Nº 0006/2020 - CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA – CNPJ: 08.791.659/0001-15. Rescindido 
- de comum acordo entre as partes. ASSINATURA: 14.12.2020

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

Presidente da CMLS

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

REPUBLICAÇÃO
Torna público que a licitação realizada às 10h00 do dia 05 de novembro de 2020, na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA. Foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame. 

Lagoa Seca - PB, 05 de Novembro de 2020.
Maria das Graças Gomes da Silva 

Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0001/2020
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0001/2020, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:15horas (horário de Brasília-DF) do dia  30/12/2020, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa (posto de 
combustível) para fornecer combustíveis com o abastecimento no município de Piancó, atendendo 
as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB durante o exercício 
de 2021, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
Decreto nº 10.024/2019 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB,16 de Dezembro de 2020
André Alexandre do Nascimento-Pregoeiro 

Republicado por incorreção 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0002/2020
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0002/2020, tipo 
menor preço por item, a partir das 09:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  30/12/2020, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa (posto de 
combustível) para fornecer combustíveis com o abastecimento na região do município de Campina 
Grande-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, 
durante o exercício de 2021, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e 
seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores, Decreto nº 10.024/2019 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.
br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2020
André Alexandre do Nascimento-Pregoeiro 

Republicado por incorreção 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0003/2020
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0003/2020, tipo 
menor preço por item, a partir das 10:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  30/12/2020, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada 
para prestar os serviços de recarga do toner, cartucho e tinta de impressoras, atendendo todas as 
secretarias do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2021, de acordo com as condições 
e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 
Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Decreto nº 10.024/2019 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2020
André Alexandre do Nascimento-Pregoeiro 

Republicado por incorreção  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2020, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 
(SAÚDE BUCAL) E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS); ADJUDICO o 
seu objeto a: CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA – ME - R$ 2.276,00; EMIGE MATERIAIS 
ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 8.674,01; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 6.014,00; PHOSPODONT LTDA - R$ 33.911,06.

Remígio - PB, 15 de Dezembro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2020, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 
(SAÚDE BUCAL) E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS); HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CIRURGICA BOA VISTA 
COMERCIO LTDA – ME - R$ 2.276,00; EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 
8.674,01; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 6.014,00; 
PHOSPODONT LTDA - R$ 33.911,06.

Remígio - PB, 16 de Dezembro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A - Z CONSTANTES DA TABELA 

CMED-ANVISA VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. ADITAMEN-
TO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Remígio e: CT Nº 00011/2020 - Farias Comercio Varejista de Medicamentos Ltda 
- CNPJ: 04.923.356/0001-58 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 53.350,00. ASSINATURA: 15.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NE-

CESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE BUCAL) E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recur-
sos 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 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO 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 00248/2020 - 16.12.20 - ODONTOMED 
COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 6.014,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO
O presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 

licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 00005/2020, que o 
Recurso Impetrado pela empresa JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº. 30.999.688/0001-
26, foi julgado PROCEDENTE. Dessa forma as empresas JMSV CONSTRUCOES e MARTINS 
CONSTRUÇÕES EIRELI, são consideradas habilitadas no referido processo. Ainda informa que 
a abertura dos envelopes de proposta de preços será realizada no dia 22/12/2020 às 09:00 horas 
no mesmo local da primeira reunião.

São José do Bonfim - PB, 15 de Dezembro de 2020.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de dezembro de 2020  17
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de dezembro de 2020   18
Publicidade

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de laboratório de robótica e formação para os profissionais de educação 

da Rede Municipal de Ensino do Município de São João do Rio do Peixe–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00020/2020. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.1001.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490520000 00149 EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 30/03/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00202/2020 - 15.12.20 - EDITORA 
VIVA LTDA - R$ 534.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
ERRATA AO EDITAL

Pregão Eletrônico 00025/2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos interes-

sados que no edital daPregão Eletrônico 00025/2020 que objetiva a Aquisição de combustíveis, 
lubrificantes, filtros e derivados de petróleo, no Edital, Anexo IV,noitem1 da Cláusula Quinta, Onde 
se lê: “até 31 de dezembro de 2020”; Leia-se: “até 31 de dezembro de 2021”;de acordo com o 
art. 21,§4º, as demais cláusulas editalícias permanecem inalteradas, tal qual a data da sessão de 
abertura de propostas no dia 28/12/2020, às 09:00h.

São José de Piranhas-PB, em 16 de Dezembro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00019/2020
PROCESSO Nº 00079/2020

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, parceladamente, destinado, á Merenda (kit) Escolar 
das Escolas Municipais e Creche para atender as demandas do município de Santa Luzia/PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
- CONTRATADO(S): ATACADÃO DO VALE EIRELI, CNPJ N° 07.556.165/0001-93. End. Rua 

Pres. Castelo Branco, 175 Sala B, Bairro Frei Damião - Santa Luzia-PB - CEP 58.600-000. Itens: 
01. Valor R$: 3.240,00.

- RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO, CNPJ N° 11.338.538.0001-27. End. Rua Coronel 
Francisco Leandro, nº 49, Bairro Centro - Santa Luzia-PB - CEP 58.600-000. Itens: 02, 03 e 04. 
Valor R$: 15.285,60.

VALOR GLOBAL: R$ 18.525,60 (Dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)
DATA DA RATIFICAÇÃO: 08 de dezembro de 2020.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Santa Luzia - PB, 08 de dezembro de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00143/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00019/2020
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, parceladamente, destinado,  á Merenda (kit) Escolar 

das Escolas Municipais  e Creche para atender as demandas do município de Santa Luzia/PB.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 

09.090.689/0001-67.
CONTRATADO(S): ATACADÃO DO VALE EIRELI, CNPJ N° 07.556.165/0001-93, End. Rua Pres. 

Castelo Branco, 175 Sala B, Bairro Frei Damião - Santa Luzia-PB - CEP 58.600-000. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 02.040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 12.365.1035.2020 - Ma-
nutenção do PNAEC - Creche, 3390.30 - 1001 - Material de Consumo, 3390.30 - 1124 - Material de 
Consumo - 12.365.1009.2021 – Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE, 3090.30 - 1111 
- Material de Consumo - 12.361.1035.2022 - Manutenção do PNAEF, 3390.30 - 1001 - Material de 
Consumo, 3390.30 - 1124 - Material de Consumo - 12.361.1012.2023 - Manutenção do Programa 
PDDE, 3390.30 – 1124 - Material de Consumo - 12.361.1012.2025 - Manutenção do FUNDEB - 
40% - Outras Despesas, 3390.30 - 1113 - Material de Consumo - 12.361.1012.2026 – Manutenção 
do Desenvolvimento do Ensino – MDE, 3390.30 - 1111 - Material de Consumo - 12.366.1031.2027 
- Manutenção do Programa de Jovens e Adultos – MDE, 3390.30 - 1111 - Material de Consumo - 
12.361.2017.2030 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, 3390.30 - 1111 
- Material de Consumo - 12.365.1035.2034 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar Pré-Escola – PNAEP, 3390.30 - 1001 - Material de Consumo, 3390.30 - 1124 - Material de 
Consumo - 12.361.1031.2037 - Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos, 3390.30 - 1001 - 
Material de Consumo, 3390.30 - 1124 - Material de Consumo - 12.367.1035.2038 - Manutenção do 
PNAE - Quilombola, 3390.30 - 1001 - Material de Consumo, 3390.30 - 1124 - Material de Consumo 
- 12.361.1031.2039 - Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado, 3390.30 - 1124 - Material 
de Consumo.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31 de dezembro de 2020.
VALOR GLOBAL: R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais).

       Santa Luzia/PB, 09 de dezembro de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00144/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00019/2020
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, parceladamente, destinado, á Merenda (kit) Escolar 

das Escolas Municipais  e Creche para atender as demandas do município de Santa Luzia/PB.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 

09.090.689/0001-67.
CONTRATADO(S): RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO, CNPJ nº 11.338.538.0001-27, Rua 

Coronel Francisco Leandro, nº 49, Bairro Centro - Santa Luzia-PB - CEP 58.600-000.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

12.365.1035.2020 - Manutenção do PNAEC - Creche, 3390.30 - 1001 - Material de Consumo, 
3390.30 - 1124 - Material de Consumo - 12.365.1009.2021 – Manutenção da Educação Infantil e 
Creche - MDE, 3090.30 - 1111 - Material de Consumo - 12.361.1035.2022 - Manutenção do PNAEF, 
3390.30 - 1001 - Material de Consumo, 3390.30 - 1124 - Material de Consumo - 12.361.1012.2023 
- Manutenção do Programa PDDE, 3390.30 – 1124 - Material de Consumo - 12.361.1012.2025 
- Manutenção do FUNDEB - 40% - Outras Despesas, 3390.30 - 1113 - Material de Consumo - 
12.361.1012.2026 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino – MDE, 3390.30 - 1111 - Material 
de Consumo - 12.366.1031.2027 - Manutenção do Programa de Jovens e Adultos – MDE, 3390.30 
- 1111 - Material de Consumo - 12.361.2017.2030 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Educação, 3390.30 - 1111 - Material de Consumo - 12.365.1035.2034 - Manutenção 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré-Escola – PNAEP, 3390.30 - 1001 - Material de 
Consumo, 3390.30 - 1124 - Material de Consumo - 12.361.1031.2037 - Manutenção do PNAE EJA 
- Jovens e Adultos, 3390.30 - 1001 - Material de Consumo, 3390.30 - 1124 - Material de Consumo 
- 12.367.1035.2038 - Manutenção do PNAE - Quilombola, 3390.30 - 1001 - Material de Consumo, 
3390.30 - 1124 - Material de Consumo - 12.361.1031.2039 - Manutenção das Atividades do Brasil 
Alfabetizado, 3390.30 - 1124 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31 de dezembro de 2020.
VALOR GLOBAL: R$ 15.285,60 (Quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

       Santa Luzia/PB, 09 de dezembro de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ADENDO AO EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.191/2020

TOMADA DE PREÇOS nº 015/2020
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para CONSTRUÇÃO DE CAMPO 

DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA/PB, conforme termo de referência Anexo I 
do edital. lei 8666/93.

ONDE -SE-LÊ: 5.5.4. A licitante deverá prestar Garantia (caução) de participação na presente 
licitação no valor de R$ 26.044,55 (Vinte e seis mil quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos) nos termos do artigo 56, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações,   nos termos da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

LEIA-SE- CORRETAMENTE: 5.5.4.A licitante deverá prestar Garantia (caução) de participação 
na presente licitação no valor de R$ 2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais) nos 
termos do artigo 56, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações,   nos termos da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores.

Vista Serrana - PB,16 de dezembro de 2020
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que na modalidade Tomada de Preços nº 001/2020 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia ou construção 
para executar os serviços de reforma e recuperação estrutural do Depósito Judicial da Comarca 
de Mamanguape/PB foi declarada VENCEDORA a empresa PJF – ALMEIDA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – EPP, com o valor de R$ 240.415,30 (Duzentos e quarenta mil, quatrocentos 
e quinze reais e trinta centavos).Por fim, decide a Comissão pela abertura de prazo de recurso de 
acordo com o Art.109, Inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93. 

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020
Diana Coeli de Araújo Vital

Presidente da Comissão de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 371/2019 – 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 07/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, destinado à Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00223-9
                                                                                                 João Pessoa, 16 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 005/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 05/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS E ÁUDIO, SOM E FOTO, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA 
DIVERSIDADE HUMANA - SEMDH, 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 gelic10@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 20-00228-0.
João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 126/2020

REGISTRO Nº 20-01773-9
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA 

DOS BLOCOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, EM JOÃO PESSOA - 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: 04 de janeiro de 
2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 127/2020

REGISTRO Nº 20-01774-7
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 225 KVA NA ESCOLA E.E.F.M ANTÔNIO TEODORO 

NETO, EM SOUSA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Lo-

cal: 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 11h00hrs. 

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interinol e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Monsenhor Walfredo Leal, 487 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 09:30  horas do dia 30 de Dezembro 
de 2020, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, Recebimento Das Propostas: 18/12/2020 a partir das 10:00. Inicio da Sessão Púbica 
de disputa de Preços: dia 30/12/2020 a partir das 09:30, após avaliação das propostas pelo Pregoeiro. 
Restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de 
material permanente (ar–condicionado) destinado a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do 
convênio DEPEN–MJSP, Plataforma+Brasil nº 891353/2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Comple-
mentar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira 
e 08:00 Às 13:00 na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@
defensoria.pb.gov.br. Site:http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.php 
ou  https://www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa - PB, 15 de Dezembro de 2020
ALAN DOUGALS BARBOSA DE LIMA

Pregoeiro Interino

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interino e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 14:00 horas do dia 30 de dezembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de aparelhos celulares. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 7.892/13. Informações: 
no horário das 12:00 às 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00 ás 13:00 na sexta-feira, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3221-6340. E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.br. Edital: https://www.defen-
soria.pb.def.br/transparencia ou www.tce.pb.gov.br. 

João Pessoa - PB, 15 de dezembro de 2020
ALAN DOUGLAS BARBOSA DE LIMA

Pregoeiro Interino

EDITAL DO LOTEAMENTO PORTAL DA SERRA, no Distrito de Lagoa de Dentro, cidade de Campina 
Grande/PB, de propriedade de GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Ivana Bor-
borema Cunha Lima, Oficiala Substituta do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Campina Grande/PB, 
de acordo o que estatui a Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, torna público, para conhecimento 
de quem interessar possa, que foram depositados neste Serviço Registral, pelo(a) GUIMARÃES EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 01.374.949/0001-16 e registrada na Junta Comercial 
do Estado da Paraíba sob o nº 25.2.00259485-8, por despacho de 19/09/1996 e Alterações, CNPJ: 
01.437.949/0001-16, com sede na Rodovia BR 230, nº 3260, Anexo A, Distrito de São José da Mata, 
Campina Grande/PB, Planta, Memorial e demais  documentos referente ao LOTEAMENTO PORTAL DA 
SERRA, no Distrito de Lagoa de Dentro, cidade de Campina Grande/PB, constituído de 10 quadras e 83 
lotes, a quadra 08 (destinada a Equipamento Comunitário) e as quadras 03, 05 e 09 (destinada a Área 
Verde) – Área Verde – 1.396,00m²; Equipamento Comunitário – 2.071,30m², Loteada – 14.567,76m², 
Circulação Viária – 9.844,63m²; Área total do terreno 27.599,36m², referente a matrícula nº 120.061 do 
1º Serviço Registral de Imóvel da Comarca de Campina Grande/PB, com as seguintes  características: 
denominado terreno 02 – com Inscrição Municipal – 12.01.387.2.0401.001-IMP/2019, Frente, (Norte) 
Numa linha quebrada formada por (07) sete segmentos retos e consecutivos medindo respectivamente 
40,96 metros, 26,02 metros, 25,31 metros, 25,25 metros, 19,24 metros, 7,32 metros e 32,82, limitando-se 
com a estrada Carroçável; lado Direito, (Leste), Numa linha quebrada formada por (09) nove segmentos 
retos e consecutivos, medindo respectivamente 52,03 metros, 58,97 metros, 41,03 metros, 54,00 metros, 
112,50 metros, 1,23 metros, 11,15 metros, 23,51 metros e 5,67 metros, limitando-se com o terreno 03 de 
Pro. Eugênia da Cunha Carvalho, e com terras de Pro. do Sr. Manoel Gonçalves Valença, Lado Esquerdo, 
(oeste), Num a linha quebrada por (05) cinco segmentos retos e consecutivos, medindo respectivamente 
26,09 metros, 63,26 metros, 3,50 metros, 26,84 metros, 18,38 metros, limitando-se com um terreno 
01 de Pro. Eugênia da Cunha Carvalho, e com os fundos das casas de nº 3220, 3216, 3212, 3560, 
3204, 3200, 3194, s/nº, s/nº, s/nº, s/nº, 3178, 3174 e s/nº da Rodovia Deputado Raimundo Asfora (Alça 
Sudoeste); Fundos, (Sul) Numa linha quebrada formada por (13) treze segmentos retos e consecutivos 
medindo respectivamente 49,34 metro, 10,70 metro, 3,39 metro, 18,83 metro, 42,20 metro, 1,18 metro, 
18,17 metro, 13,86 metro, 7,37 metro, 56,16 metro, 8,01 metro, 81,87 metro, 6,19 metro, limitando-se 
com o terreno 04 e 05 de Pro. Eugênia da Cunha Carvalho, e com a rua Manoel Virgílio dos Santos, 
com área de 27,879,69m². Todas as medições, ângulos e demais especificações, exigidas por Lei. Todo 
aquele que se julgue capaz ou com direito sobre o imóvel loteado ou tenha justas razões para oferecer 
impugnação ao LOTEAMENTO, deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da última 
publicação deste Edital. Findo o qual não haverá reclamação ou impugnação, para contestar a presente 
retificação, a qual não havendo reclamação ou impugnação, será o loteamento registrado, para que por 
ele se realizem as vendas das quadras e lotes prometidos á venda. Campina Grande, 11 de dezembro 
de 2020.  Ivana Borborema Cunha Lima - Oficiala Substituta.

Comarca de 2ª Vara Mista de Santa Rita – PB. Edital de Citação. Prazo: 60 dias. Processo nº 0000095-
22.2012.815.0291 Ação Ordinária de Cobrança O (A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara Mista de Santa 
Rita, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital 
que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida pelo  Banco do Nordeste do 
Brasil S/A, através do presente Edital manda a MM. Juíza de Direito da Vara supra CITAR o promovido 
ESPÓLIO DE SEVERINO MARIANO (CPF: 691.997.014-72), na pessoa de sua administradora provi-
sória, SRA. MARIA MADALENA DE SOUZA, atualmente, em local incerto e não sabido, para, querendo, 
contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados pelo(a) autor(a), advertindo-o de que será nomeado curador especial em caso de revelia, 
consoante art. 257, IV do CPC. Portanto, para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital 
será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 2ª Vara Mista de Santa Rita-PB, 04 
de dezembro de 2020. Eu, Luciana de Albuquerque Ferreira Técnico/Analista Judiciário desta vara, o 
digitei. Maria dos Remédios Pordeus Pedrosa - Juiz(a) de Direito. 

FUJI S/A. – MARMORES E GRANITOS – CNPJ-MF 41.137.225/0001-71
 BENEFICIÁRIA DOS Incentivos – FINOR. Capital Fechado

– EDITAL – 
Ficam convidados os Acionistas a se reunirem em AGO, no dia 24/12/2020 às 08h00min na sede 

social, na Av. Deputado Raimundo Asfora, 1795 - Velame – Campina Grande – PB, a fim de deliberarem 
sobre as seguintes ordens do dia: I) Matéria de que trata o art. 132 e 168 § 2º da Lei 6.404/76 e aprovação 
das demais contas referente ao exercício findo em 31.12.2019; II) Outros assuntos de interesse social. 
AVISO AOS ACIONISTAS – Acha-se à disposição dos Senhores Acionista na sede social da empresa, 
os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, Balanço e Demonstrações Financeiras 
do exercício 2019. 

Campina Grande – PB, 16/12/2020. 
Antônio Fernando de Holanda

Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
DO ESTADO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 O presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Es-

tatuto e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar os vigilantes que trabalhamna 
empresa DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de 
nº 25.320.846/0001-30, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede da 
empresa, localizada na sede do sindicato, situado na Av. Beaurepaire Rohan, 460 - Centro, João Pessoa 
- PB, 58010-001, no dia 21 de dezembro de 2020 às 10h00.Na referida assembleia serão apreciadas as 
seguintes ordens do dia: 01) Aplicação da jornada de trabalho 12x36; 02) Outros assuntos de interesse 
dos vigilantes. João Pessoa, 16 de dezembro de 2020. Willams dos Santos Silva. Presidente.

SINTEG - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRESTADORAS 
DE  SERVIÇOS DO ESTADO DA PARAÍBA

CNPJ nº 24.508.210/0001-53
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Prestadoras de Serviços Gerais da Paraíba - SIN-

TEG, situado a Rua Duque de Caxias, 141 – 1º andar – Centro, João Pessoa,PB, vem através do seu 
Presidente FÁBIO KERSON DA SILVA XAVIER, convoca todos os trabalhadores, associados e não 
associados, dasempresasprestadoras de serviços terceirizados nasempresas privadas e nos entes 
públicos da administração direta e indireta municipal, estadual e federal (inclusive nas autarquias e 
fundações) dos seguimentos de ASSEIO E CONSERVAÇÃO, DETETIZADORAS, LAVANDERIAS DE 
ROUPAS, CONDOMÍNIOSEDILICIOS COMERCIAIS, MISTOS e RESIDENCIAIS, TREINAMENTOS 
E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE ENTREGASPOR EMPRESAS TERCEIRIZADA, 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA 
DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, FUNEBRE, ESTACIONAMENTOS,ADMINISTRADORAS DE CONDO-
MÍNIOS E SHOPPING CENTERS DO ESTADO DA PARAÍBA (exceto Campina Grande), enquadrados 
na base territorial e social do SINTEG, para participarem da ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA 
ESPECÍFICA, que se realizará no dia 28 de dezembro de 2020 no auditório na sede do SINTEG no 
endereço acima mencionado, em 1ª convocação às 14:00 horas com 2/3 dos trabalhadores associados 
abrangidos pelo SINTEG ou em 2ª convocação às 15:00 horas, com os trabalhadores que estiverem 
presentes abrangidos pelo SINTEG, para deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Discussão e aprovação 
da Pauta de Reivindicação Salariais e Sociais para o exercício de 2021; b) Autorização para a diretoria 
celebrar Convenção Coletiva de Trabalho com os Sindicatos Patronais SECOVI e SEAC;c) Autorização 
para a Diretoria celebrar Acordo Coletivo de Trabalho por segmento e/ou por empresa;d) Autorização para 
a instauraçãode Dissidio Coletivo de Trabalho com ou sem greve; e) Autorização para a Diretoria instituir 
Contribuição Negocialpara a campanha salarial e direitos sociaisno porcentual de 4% (quatro por cento) 
do salário normativo os trabalhadores, associados e não associados, abrangidos por pela convenção 
coletiva,sendo concedido aos trabalhadores o direito de manifestar a sua oposição ao desconto em folha 
em até 10 (dez) dias após a homologação da convenção coletivaperante oMinistério da Economia; e f) 
E demais assuntosde interesse da Categoria.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020
FÁBIO KERSON DA SILVA XAVIER

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00035/2017, em 27.04.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa EMLURPE – EMPRESA DE LIMPEZA 

URBANA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços para recolhimento, transporte, recebimento e destinação final 

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

Aguiar-PB, 15 de Dezembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho -  Prefeito

Edital de Convocação – O Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de João Pessoa, no uso 
das atribuições legais e regulamentares, representada por sua categoria, convoca os Empresários do 
Comércio, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará às 14h30 do dia 18 de 
dezembro  de 2020, em sua sede na Rua Desembargador Souto Maior, 291 – Centro – João Pessoa – PB, 
para apreciar e deliberar sobre a proposta salarial do  Sindicato dos Trabalhadores com Motos, Motoboy, 
Motofrete, e Mototaxi da Região Metropolitana de João Pessoa, bem como, estabelecer a Contribuição 
Assistencial para o exercício de 2020 e autorização para instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho no TRT 
da 13º Região. Não havendo na hora acima indicada quorum suficiente para a instalação dos trabalhos 
em primeira convocação, a Assembléia será realizada duas horas após, em segunda convocação, com 
qualquer número de representantes presentes e no mesmo local. João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.

O Presidente do Sindicato das Empresas de Centros de Formação de Condutores “A” e “B” do Estado 
da Paraíba, de conformidade com o Estatuto, avisa as empresas filiadas, que será realizada eleição para 
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, no dia 18 de dezembro de 2020, das 14h30 
na Avenida Desembargador Souto Maior, 291 – Centro – João Pessoa – PB, para apreciar e deliberar 
sobre a proposta salarial do Sindicato dos Trabalhadores com Motos, Motoboy, Motofrete, e Mototaxi 
da Região Metropolitana de João Pessoas, bem como estabelecer a contribuição assistencial para o 
exercício de 2020 e autorização para instaurar dissídio coletivo de trabalho no TRT da 13ª Região. Não 
havendo na hora acima indicada quorum suficiente para a instalação dos trabalhos em primeira convo-
cação, a assembléia será realizada duas horas após em segunda convocação com qualquer número de 
representantes presentes e no mesmo local. João Pessoa, ¬¬¬¬16 de dezembro de 2020..  

Edital de Convocação – O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográ-
fico e Cinematográfico do Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais e regulamentares, convoca 
os empresários do comércio, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará às 
14h30 do dia 18 de dezembro de 2020, na Avenida Desembargador Souto Maior, 291 – Centro – João 
Pessoa – PB, para apreciar e deliberar sobre a proposta salarial do Sindicato dos Trabalhadores com 
Motos, Motoboy, Motofrete, e Mototaxi da Região Metropolitana de João Pessoas empregados no comércio 
e serviços de João Pessoa, bem como estabelecer a contribuição assistencial para o exercício de 2020 e 
autorização para instaurar dissídio coletivo de trabalho no TRT da 13ª Região. Não havendo na hora acima 
indicada quorum suficiente para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a assembléia será 
realizada duas horas após em segunda convocação com qualquer número de representantes presentes 
e no mesmo local. João Pessoa, ¬¬¬¬16 de dezembro de 2020.  

Edital de Convocação – O Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais e regulamentares, representante das categorias inorgani-
zadas, convoca os Sindicatos filiados para participarem da Reunião Extraordinária, por vídeo conferencia, 
que se realizará às 14h30 do dia 18 de dezembro de 2020, em sua sede à Rua Desembargador Souto 
Maior, 291 – Centro – João Pessoa – PB., para apreciar e deliberar sobre a proposta salarial do Sindicato 
dos Trabalhadores com Motos, Motoboy, Motofrete, e Mototaxi da Região Metropolitana de João, bem 
como estabelecer a contribuição assistencial empresarial para o exercício de 2020 e autorização para 
instaurar dissídio coletivo de trabalho no TRT da 13ª Região. Não havendo na hora acima indicada quorum 
suficiente para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a reunião será realizada duas horas 
após em segunda convocação com qualquer número de representantes presentes e no mesmo local. 
João Pessoa, ¬¬¬-16 de dezembro de 2020. 

Edital de Convocação – O Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de João Pessoa, no uso 
das atribuições legais e regulamentares, representada por sua categoria, convoca os Empresários do 
Comércio, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará às 14h30 do dia 18 de 
dezembro  de 2020, em sua sede na Rua Desembargador Souto Maior, 291 – Centro – João Pessoa – PB, 
para apreciar e deliberar sobre a proposta salarial do  Sindicato dos Trabalhadores com Motos, Motoboy, 
Motofrete, e Mototaxi da Região Metropolitana de João Pessoa, bem como, estabelecer a Contribuição 
Assistencial para o exercício de 2020 e autorização para instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho no TRT 
da 13º Região. Não havendo na hora acima indicada quorum suficiente para a instalação dos trabalhos 
em primeira convocação, a Assembléia será realizada duas horas após, em segunda convocação, com 
qualquer número de representantes presentes e no mesmo local. João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.

Edital de Convocação – O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de 
João Pessoa, no uso das atribuições legais e regulamentares, representada por sua categoria, convoca 
os empresários do comércio, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará às 
14h30 do dia 18 de dezembro de 2020, na Avenida Desembargador Souto Maior, 291 – Centro – João 
Pessoa – PB., para apreciar e deliberar sobre a Proposta Salarial do  Sindicato dos Trabalhadores com 
Motos, Motoboy, Motofrete, e Mototaxi da Região Metropolitana de João Pessoa, bem como estabelecer 
a contribuição assistenciall para o exercício de 2020 e autorização para instaurar dissídio coletivo de 
trabalho no TRT da 13ª Região. Não havendo na hora acima indicada quorum suficiente para a instala-
ção dos trabalhos em primeira convocação, a assembléia será realizada duas horas após em segunda 
convocação com qualquer número de representantes presentes e no mesmo local. João Pessoa, 16 
de dezembro de 2020. 

A JCLM Construções e Incorporações LTDA torna público que requereu à SEMAPA (Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo) a licença de operaçãopara um Edifício multifamiliar R3, 
contendo 12 unidades habitacionais no lote 04 da quadra G, Rua Dra Maria da luz Vasconcelos Bezerra, 
Recanto do Poço, Cabedelo/PB, e não foi determinado estudo de impacto ambiental.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambien-
te, RLI=LIA N° 3619/18=PROC. N° 18-8652=AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO=IT:816.895,36=NE:07=L/ATV:ALAGOA GRANDE – PB. Processo: 2020-011082/TEC/LI-7659.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLI=LIA 
3039/17=PROC:17-007914=SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA=IT:5.510.475,08
=AC:47,0M²=NE:07=L/ATV:QUEIMADAS-PB. Processo: 2020-011046/TEC/LI-7657.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a 
Licença de Instalação Nº 1992/2020, em João Pessoa, 2 de dezembro de 2020 - Prazo 1095 dias, para 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: SÃO DOMINGOS DO 
CARIRI - UF: PB. Processo: 2020-003997/TEC/LI-7377.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a 
Licença de Instalação Nº 1746/2020, em João Pessoa, 3 de novembro de 2020 - Prazo 730 dias, para 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: GUARABIRA - UF: PB. 
Processo: 2020-003983/TEC/LI-7376.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de 
Instalação Nº 2051/2020, em João Pessoa, 10 de dezembro de 2020 - Prazo 365 dias, para IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA 
VISTA I = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2020-002564/TEC/LI-7308.

A JBB LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA,CNPJ nº 23.770.812/0001-11, torna público que requereu à 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de 
INSTALAÇÃOpara o EMPREENDIMENTO COMERCIAL (GALPÃO)que será construídona RuaSanta 
Cecília, no lote09, da quadra‘I’, do loteamentoJoão Paulo I, no bairroRenascer, em Cabedelo/PB.
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