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Em visita ao Sertão, 
João Azevêdo anuncia 
obras e melhorias
Governador esteve em Sousa e Cajazeiras, onde anunciou a abertura de restaurantes populares 
nas duas cidades, investimentos em segurança hídrica, mobilidade e educação. Página 3

Brasil-Mundo

Diversidade

Atriz do ‘Porta dos Fundos’ 
fala sobre Shakespeare
Júlia Rabello conta ao Jornal A União como é a peça 
‘Romeu & Julieta (e Rosalina)’, que apresenta neste 
sábado através de transmissão pela internet. Página 11

Cultura

Preço do gás de cozinha tem 
o nono aumento deste ano
Botijão pode chegar a R$ 85 com o acúmulo do reajuste de 
23 de outubro que, segundo o sindicato dos revendedores, 
não havia sido repassado ao consumidor. Página 5

Foto: Romana Ramalho/Tabajara

Foto: Francisco França/Secom-PB

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

134.837

5.632.505

49.114.225

3.146

162.035

1.239.757
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOSRepare-se na iluminura de rostos desses 
renascidos ilustres. Rostos de’sol molhado, 

de água iluminada’.  Página 2

Gonzaga Rodrigues

Colunas

Me divirto nesses tempos de eleição e abro largos 
sorrisos diante da TV, pelas graças que muitos candidatos 
provocam, ainda que não saibam sorrir.  Página 10

Carlos Pereira

Quase lá Vantagem do democrata 
Joe Biden (aqui com sua vice, Kamala Harris) 
sobre Trump cresce e ele fica mais perto da 
Casa Branca, mas o Estado 
da Georgia já avisou 
que fará recontagem 
de votos. Página 14

Uma biografia dual José Octávio de Arruda 
Mello resgata a história do rádio paraibano em livro que 
lança neste sábado, na API, em João Pessoa. Página 9

Dia do radialista Profissionais 
relatam os desafios atuais que movem a 
profissão e destacam a importância da 
Tabajara na história da Paraíba. Página 6

Últimas
Caixa abre 12 agências hoje 
na PB para pagar auxílio
Beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro dos 
ciclos 3 e 4 poderão sacar em espécie o auxílio emergencial. 
Em todo o Brasil, serão pagos R$ 5,7 bilhões. Página 4

Idosos precisam de 150 minutos 
de exercícios físicos por semana
Atividades simples do cotidiano tornam-se muito difíceis 
para quem já passou dos 65 anos e se mantém sedentário, 
o que compromete a qualidade de vida. Página 12

Esportes
Botafogo e Campinense 
têm jogos neste sábado
O Belo pega o Imperatriz do Maranhão em partida 
marcada para as 17h no Almeidão, em JP. Já a Raposa vai 
enfrentar, às 15h30, no Ceará, o Floresta. Páginas 15 e 16
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Acorrentados Alunos seguirão, durante o fim de semana, 
com protesto contra nomeação de reitor da UFPB. Página 5

Foto: Evandro Pereira

Além de anunciar investimentos 
e assinar ordens de serviço, 
João Azevêdo (ao centro) 
também inspecionou obras na 
passagem pelo Sertão, ontem 



Não são navios, trens ou aviões que interligam os países e 
continentes. Tais veículos – é óbvio, e o próprio nome diz – são 
apenas meios de transporte marítimo, terrestre e aéreo. Na ver-
dade, o que conecta as nações é o que os povos têm a ofere-
cer uns aos outros, nos planos gerais da cultura, da religião, da 
ideologia, da economia etc. E, menos que quantidade, é a quali-
dade do que se oferta que define o tipo de relacionamento entre 
os países.

A construção do raciocínio é simples, exatamente para dar con-
ta da extrema importância das vias potenciais que o Governo do 
Estado está inaugurando, por meio do Polo Turístico Cabo Branco, 
para interligar a Paraíba não com um país ou continente em parti-
cular, mas com o mundo inteiro. Breve, a capital paraibana irá dis-
por de uma sofisticada rede associada de hotéis, resorts, centros 
de animação, comércio, serviços e eventos.

Os passos são largos e velozes, nessa direção. O Polo Turís-
tico Cabo Branco, para tornar-se realidade, foi minuciosamen-
te planejado para atender a quesitos como sustentabilidade, ou 
seja, a questão econômica não está dissociada da proteção do 
meio ambiente. Os modernos equipamentos que ali estão sendo 
instalados vão promover o bem-estar de seus usuários exata-
mente por levarem em conta as riquezas naturais e culturais da 
região.

Os investimentos iniciais que o governo estadual recente-
mente anunciou para o Polo Cabo Branco giram em torno de R$ 
1 bilhão, e vão gerar mais de cinco mil empregos diretos e in-
diretos. Além de infraestrutura avançada, as empresas interes-
sadas em investir no complexo turístico terão acesso facilitado 
ao crédito, tendo em conta que o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) acaba de ser eleito agente financeiro do Fundo Geral de 
Turismo (Fungetur).

É uma realidade inédita que se inaugura, e que certamente 
resultará em uma maneira diferenciada da Paraíba se relacionar 
com o mundo. A expectativa é de que, por ano, milhões de pessoas 
visitem o Estado, configurando um intercâmbio cultural e econô-
mico sem precedentes. A Paraíba enfrenta as dificuldades com a 
disposição de quem vê o futuro, não como premonição, mas como 
resultado real do trabalho que hoje está sendo feito.

Antes e depois
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O óleo do amor

Artigo Dom Manoel Delson
imprensa@arquidiocesepb.org.br  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Passada a solenidade de Todos os 
Santos e o Dia de Finados, celebrados 
nos últimos dias, a Liturgia da Palavra, 
proclamada em nossas igrejas neste do-
mingo, convida-nos a prolongar a medi-
tação sobre a vida eterna. Prolonga-se o 
anúncio da esperança cristã: “Não que-
remos deixar-vos na incerteza a respeito 
dos mortos, para que não fiqueis tristes 
como os outros, que não têm esperan-
ça” (1Ts 4,13). O evangelho de Cristo é 
um anúncio de esperança, e de uma es-
perança que nos faz participar da vida 
futura já aqui neste mundo. O mistério 
da morte é o definitivo portal que nos 
porá para dentro dessa esperança. Não 
há porque temer esse mistério que cerca 
a nossa vida humana.

A experiência com o amor de Cristo 
coloca-nos na esteira da 
vigilância como caminho 
de luz. A morte não tem 
a palavra definitiva, mas 
Cristo, o nosso esposo, 
com seu infinito amor 
por nós. As religiões pa-
gãs da antiguidade, que 
tanto buscaram o empe-
nho da sabedoria, foram 
incapazes de desvendar 
o dilema da morte. Para 
os cristãos, a morte é a 
realidade imediata que 
nos põe em contato com Deus e sua vida 
eterna. Portanto, não é possível admi-
tir uma verdadeira vida quando se tira 
Deus da pauta do dia; se tiramos Cristo, 
a vida humana cai no vazio e na desespe-
radora escuridão.

O evangelho das dez virgens convi-
dadas para uma festa de casamento (Cf. 
Mt 25,13) trata da relação existente en-
tre o mistério da morte e o nosso feliz en-
contro com Deus. Deus tem pressa desse 
definitivo encontro! Ao longo dos altos 
e baixos da condição humana, o senhor 
sempre nos espera. Afinal, ele é um Deus 
que nos ama pacientemente. A parábola 
fala do óleo posto nas mãos das virgens. 

Tal óleo é indispensável para o encontro 
definitivo que teremos com Deus. Pode-
ríamos enxergar no óleo o símbolo do 
amor que arrebata e que jamais pode ser 
comercializado. O amor é um dom que 
jamais pode ser comprado! Eis o motivo 
pelo qual as virgens prudentes não pu-
deram conceder do próprio óleo para as 
virgens imprudentes: “As previdentes 
responderam: ‘De modo nenhum, por-
que o óleo pode ser insuficiente para nós 
e para vós’” (Mt 25,9).

A vida prudente é uma vida que me-
dita a sabedoria, como nos assegura o li-
vro da sabedoria (6,15): “Meditar sobre 
ela é a perfeição da prudência; e quem 
ficar acordado por causa dela, em breve, 
há de viver despreocupado”. O evange-
lho de Cristo sempre está a nos convidar 

para o exercício des-
sa prudência: “Esta 
parábola diz-nos que 
vigiar não significa 
apenas não dormir, 
mas estar prepara-
do; com efeito, todas 
as virgens dormem 
antes que o esposo 
chegue, mas quando 
se acordam algumas 
estão prontas e ou-
tras não. Portanto, 
este é o significado 

de ser sensato e prudente: trata-se de não 
esperar o último momento da nossa vida 
para colaborar com a graça de Deus, mas 
de o fazer já agora” (Papa Francisco). Se 
trilharmos o caminho de luz do esposo 
que nos espera, seremos reconhecidos na 
festa do céu.

Portanto, peçamos à Virgem, sede 
da sabedoria, que nos ensine o caminho 
da verdadeira sabedoria, o caminho da 
sabedoria que se fez carne para nos sal-
var. E quando nossa vida anoitecer para 
este mundo, estejam em nossos lábios 
e vidas a singela e breve oração dos sá-
bios que conservaram o óleo do amor: “...
Vida, doçura, esperança nossa”.

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

A chamado do Brasil
A Sociedade Brasileira de Cardio-

logia elegeu a arte de Flávio Tavares 
como forma de reavivar no rosto de 
cada um dos seus protagonistas o pro-
gresso dos estudos e conquistas da 
medicina brasileira em seus 100 anos 
de atuação e congraçamento.

O painel de 7m x 1,70m, ocupan-
do a largura da sala de D. Alba Tava-
res, já não é a tela em branco de um 
mês atrás. Os imortais da cardiolo-
gia brasileira já podem ver seu ros-
to, não como foram, como deixaram 
a bata guardada e conservada com 
a nossa gratidão e 
a nossa saudade, 
mas reaparecendo 
no instante do seu 
milagre, do mila-
gre de cada um 
pela vida do outro, 
quase sempre do 
moribundo, a luz da 
felicidade no rosto 
de cada exitoso do 
painel.

Tem Paraíba no 
meio, entre Zerbi-
ni, Enrique Cabre-
ra, Ignácio Chavez, 
Carlos Chagas, Os-
waldo Cruz, Ana Nery, Miguel Couto, 
William Harvey, tantos, tantos.

Tem um Londres, ascendente dos 
Medeiros, doutor Genival Londres...

- E esta, de tanta luz, tanto amor 
e coragem realçados no ardor soli-
dário do coração político de Flávio? 
Quem é ela?

- É Nise da Silveira, a psiquiatra 
que revolucionou o tratamento, presa 
por Filinto Müller, companheira de pa-
vilhão de Graciliano Ramos! A heroí-

na no livro ‘Memórias do Cárcere’, do 
escritor alagoano, entre os que com-
põem a galeria imortal confiada aos 
nossos pincéis.

Não é sem razão que o atelier es-
colhido por Flávio se esconda num fim 
de rua desabitada da Barreira do Cabo 
Branco. A solidão é necessária.

O sol ali chega realmente primei-
ro, como descobriu, depois de Mauricio 
de Nassau, o perrepista de prosa co-
piosa Otávio Sitônio Pinto. Repare-se 
na iluminura de rostos desses renas-
cidos ilustres. Rostos de “sol molhado, 

de água iluminada” 
que o verso de José 
Américo vem se ar-
rimar no pincel de 
Flávio.

Mais de 50 anos 
de pincel, a contar 
do painel de louvor 
aos anjos e santos 
da saúde cravado 
num dos frontais da 
antiga Clínica São 
Camilo. Ali começa-
va a cidade a se con-
verter na pinacoteca 
aberta aos olhos do 
povo como vemos 

hoje. A arte circunscrita às salas de eli-
te, excetuada a das igrejas numa cidade 
desprovida até hoje de galeria ou pina-
coteca permanente, passou a ganhar as 
ruas e os salões de acesso popular pelo 
veio mais presente e profuso. É raro 
hoje o salão público sem o toque das 
artes plásticas, liderado por Flávio.

Por longe que fiquemos, seu nome 
nos levou aos olhos do Brasil, agora a 
chamado da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia.

 É Nise da Silveira, a 
psiquiatra que revolucionou o 
tratamento, presa por Filinto 

Müller, companheira de 
pavilhão de Graciliano Ramos! 
A heroína no livro ‘Memórias 

do Cárcere’, do escritor 
alagoano    

 O mistério da morte é o 
definitivo portal que nos porá 
para dentro dessa esperança. 

Não há porque temer esse 
mistério que cerca a nossa 

vida humana   
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Governo investe em restaurantes populares, anuncia benefícios para as duas cidades e inspeciona obras
O governador João Aze-

vêdo esteve, ontem, no mu-
nicípio de Sousa, no Sertão 
da Paraíba, onde anunciou a 
duplicação na oferta diária de 
refeições do Restaurante Po-
pular. Ele também visitou as 
obras de requalificação e pavi-
mentação de ruas e anunciou 
novos investimentos, dentre 
eles a ordem de serviço para 
construção do ginásio coberto 
da Escola Estadual Celso Ma-
riz, o anúncio de licitação para 
implantação e pavimentação 
da Perimetral Oeste e a auto-
rização de ordem de licitação 
para implantação do sistema 
de dessalinização do distrito 
Lagoa dos Estrelas e reforma 
do mercado público da cidade.

De acordo com João Aze-
vêdo, o Restaurante Popular 
de Sousa passará a oferecer 
mil refeições diárias. “Nós 
inauguramos, recentemen-
te, o Restaurante Popular de 
Sousa e, diante da pandemia, 
muita gente perdeu o emprego 
e temos que nos preocupar 
com segurança alimentar, por 
isso que estamos dobrando o 
número de refeições, saindo 
de 500 para mil refeições por 
dia. Além disso, vamos implan-
tar mais cinco restaurantes 
populares na Paraíba em Ca-
jazeiras, Monteiro, São Bento, 
Guarabira e Pombal”, explicou. 

 O gestor ainda fez um 
balanço das obras do Governo 
no município que somam mais 
de R$ 32 milhões em investi-
mentos. “Existe um conjunto 
de obras que estão sendo exe-
cutadas em Sousa. Na Escola 
Antônio Teodoro Neto temos 
um ginásio e uma quadra sendo 
feitos. Iniciamos o asfaltamento 
do bairro Angelim, contemplan-
do várias vias na cidade. Nós 
também assinamos um ginásio 
na Escola Celso Mariz, estamos 
anunciando a obra da Perime-
tral Oeste, uma das ações mais 
importantes para a mobilidade 
urbana de Sousa, além de outras 
ações”, acrescentou. 

Governo leva obras e ações para 
as cidades de Sousa e Cajazeiras

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Na maioria dos municípios pa-
raibanos, sobretudo os de gran-
de e pequeno portes, existe um 
número excessivo de candida-
tos a prefeito e a vereador. Mas 
a quantidade de desistência 
continua crescendo, por moti-
vos distintos, inclusive aqueles 
relacionados a pendências ju-
diciais. Os dados mais atualiza-
dos revelam que 400 candida-
tos desistiram da disputa. 

Fora da disputa (1) 
O UP, contudo, não tem ne-
nhum deputado federal eleito. 
Nem poderia. É a primeira vez 
que o partido, criado em 2019, 
participa de uma eleição. No 
entendimento do UP, a legenda 
não poderia ser enquadrada na 
chamada cláusula de barreira, 
que trata da representatividade 
de partidos na Câmara Federal. 
A juíza, porém, disse que “não é 
admissível” desconsiderá-la.          

A juíza Cláudia Evangelina Chianca, 
da 1ª Zona Eleitoral, rejeitou pedido 
para que o candidato a prefeito de 
João Pessoa, Rafael Freire (UP), parti-
cipasse de debate na TV Correio, mar-
cado para hoje. Em sua decisão, ela 
argumentou que a empresa foi flexí-
vel ao estabelecer o critério de que as 
legendas deveriam ter, ao menos, um 
representante no Congresso.  

pedido negado 

Covid-19: seCretário ConFirma aumento gradual 

de Casos, mas desCarta Colapso do sistema em Jp 

não tem deputado  

“Existe um aumento gradual na ocupação de leitos de enfermarias e UTIs no mês de 
outubro e início de novembro. Isto não significa colapso, pois temos ainda muitos lei-
tos disponíveis”. A declaração do secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, oferece um 
panorama ao mesmo tempo tranquilizador, ao fazer referência ao fato de que existe 
uma quantidade adequada à demanda de leitos para pacientes de covid-19 e que, 
portanto, não há indícios de que o sistema de saúde pública possa ser colapsado, na 
Região Metropolitana de João Pessoa, mas também soa como um alerta de que os 

números de casos voltaram a crescer. E sendo assim, nos é imposta aquela óbvia per-
gunta: por que isso está ocorrendo? Como o próprio secretário citou, semanas atrás, as 

aglomerações de pessoas em atos de campanha eleitoral, somadas à falta de prudência 
de parte da população, no que diz respeito à utilização de espaços flexibilizados, sem o 

uso de equipamentos de segurança, como máscaras, tem contribuído, sobremaneira 
para que ocorra a disseminação do coronavírus. O secretário afirmou que, apesar 

de a demanda ter aumentado no Clementino Fraga, a capital tem disponível 
outros 140 leitos para acolher os pacientes.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Outros dados alvissareiros que dão ainda 
mais relevância ao Polo Turístico Cabo Bran-
co, no que concerne à geração de emprego e 
ao aumento do número de leitos: os três pri-
meiros empreendimentos irão gerar mais de 
4.680 empregos diretos e indiretos, quando 
estiverem em operação, e aumentar em 12% 
o número de leitos.

primeiros empreendimentos 
irão gerar 4.680 empregos 

Fora da disputa (2) 

proJeções promissoras 

Dados da Justiça Eleitoral mostram que de-
sistiram ou foram impedidos de participar da 
campanha 31 candidatos a prefeito, 46 can-
didatos a vice-prefeito e 323 candidatos a ve-
reador em toda a Paraíba. Afora esses casos, 
candidatos foram alijados do processo eleito-
ral – 129 – porque suas candidaturas foram 
indeferidas pela Justiça Eleitoral.  

As estatísticas projetadas para o Polo Turístico 
Cabo Branco, no que diz respeito ao aumento 
do fluxo turístico, são muito promissoras. Apenas 
com os três empreendimentos já definidos, pro-
jeta-se a atração 2,5 milhões de turistas, anual-
mente, o que representará uma movimentação 
financeira de R$ 2 bilhões.  
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Mais investimentos
O governador João 

Azevêdo também esteve, 
ontem, em Cajazeiras, no 
Sertão da Paraíba, onde 
anunciou a instalação de 
um Restaurante Popular 
no município, com a oferta 
de mil refeições diárias, e 
realizou visitas técnicas às 
obras de pavimentação 
da PB-394, de acesso à 
6ª Circunscrição Regional 
de Trânsito (Ciretran) e à 
quarta adutora de Caja-
zeiras, ações que repre-
sentam investimentos su-
periores a R$ 30 milhões. 

 Na oportunidade, 
o governador destacou a 
importância da instalação 
do Restaurante Popular de 
Cajazeiras. “Nós sabemos 
que segurança alimen-
tar é muito importante 
para as pessoas e ter a 
oportunidade de fornecer 
alimentos de excelente 
qualidade é fundamental 
porque disponibilizarmos 
uma refeição a R$ 1,00, por 
isso, vamos ampliar esse in-
vestimento para mais cinco 
municípios”, frisou. 

 Ele também ressal-
tou os investimentos do 
Governo do Estado para 
garantir segurança hí-
drica para a região. “In-
vestimento em água é 
sempre muito importante 
e a quarta adutora que 
vai garantir segurança 
hídrica para Cajazeiras é 
extremamente importante. 
Nós também autorizamos 
o DER a fazer o estudo 
para a ligação da Rua João 
de Souza Maciel à BR-230, 
nas proximidades da Esco-
la Técnica, e ficamos muito 
felizes de visitar a cidade 

e vistoriar obras que eu 
sei que vão beneficiar o 
povo”, comentou.

PB-394
As obras compreen-

dem um trecho de 14,1 
km (entroncamento da 
BR-230/Engenheiros Avi-
dos) e representam um 
investimento de aproxi-
madamente R$ 13 mi-
lhões, oriundos do tesouro 
estadual, beneficiando 
diretamente os moradores 
de Cajazeiras e Carrapa-
teira. Os serviços visam 
promover a integração 
dos municípios da região; 
modernizar a infraestrutura 
rodoviária estadual; me-
lhorar a qualidade de vida 
da população local; e ofe-
recer conforto e segurança 
aos usuários da rodovia.

Quarta adutora
No local estão sendo 

investidos R$ 15,4 milhões, 
contemplando mais de 51 
mil paraibanos. É uma 
adutora de água tratada 
por gravidade, com vazão 
de 60 litros por segundo e 
extensão de 17.995 me-
tros; subadutoras de água 
tratada, sendo uma por 
gravidade com extensão 
de 1.460 metros, duas 
com extensão de 73,4 
metros e três com extensão 
de 23,35 metros. 

 
Acesso à Ciretran
As obras compreen-

dem uma extensão total 
de 2,5 Km e a previsão de 
conclusão é para 2021. 
Os serviços representam 
um investimento superior 
a R$ 1,6 milhão.

Ruas 
Estão passando por servi-

ços de pavimentação e sinaliza-
ção as Ruas Sinfrônio Nazaré, 
Dom Pedro II, Emílio Pires, An-
gelim (continuação da Emílio 
Pires), Timóteo Moraes e Carlos 
Pires de Sá, com uma extensão 
de 6,4 Km. As obras irão bene-
ficiar mais de 68 mil pessoas 
e representam investimentos 
na ordem de R$ 3,4 milhões, 
oriundos do Tesouro Estadual. 

Os serviços têm o objetivo 
de modernizar e ampliar a in-
fraestrutura viária da cidade; 
oferecer conforto e segurança 
aos moradores da cidade; e dar 
um novo aspecto urbano. 

Mercado Público
O Governo do Estado au-

torizou a ordem de licitação 
para a reforma do mercado 
público de Sousa. Será destina-
do para as obras o montante de 
R$ 700 mil.

Perimetral Oeste  
A obra de R$ 11,5 milhões 

terá uma extensão de 4,3 Km e 
irá beneficiar diretamente 70 
mil pessoas. Os serviços irão 
interligar diretamente as ro-
dovias BR-230 e PB-391, no 
sentido de Cajazeiras e Uiraúna; 

retirar do Centro o tráfego de 
longa distância, principalmente 
de caminhões pesados; ordenar 
o tráfego na zona central da ci-
dade e melhorar a mobilidade 
urbana; reduzir o tempo de des-
locamento das pessoas e os ín-
dices de acidentes; e promover 
o desenvolvimento e elevar a 
qualidade de vida da população. 

 
Ginásio na Celso Mariz
No local será investido R$ 

1,8 milhão. Os serviços reali-
zados contemplam demolição, 
implantação, serviços preli-
minares, movimento de terra, 
infraestrutura, superestrutura, 
alvenaria, coberta, revestimen-
to, pavimentação, vergas e con-
travergas, impermeabilização, 
vidros, forros, pavimentação 
interna e externa, instalação 
elétrica, instalação  de pre-
venção e combate a incêndio, 
instalação de águas pluviais, 
subestação 150 KVA, rede ló-
gica, climatização, sumidouro 
retangular, fossa séptica, filtro 
anaeróbico e pintura. 

 
Outro ginásio
As obras representam um 

investimento de R$ 719,6 mil. 
São realizadas as implanta-
ções, serviços preliminares, 

movimento de terra, fundação, 
estrutura, alvenaria, coberta, 
revestimento, pavimentação, 
instalação elétrica, instalação 
de prevenção e combate a in-
cêndio e pintura moderna ins-
pirada em cores vivas. Todos 
os espaços têm acessibilidade 
para pessoas com necessida-
des especiais. A quadra é um 
investimento de R$ 243 mil. 

 
Restaurante Popular
Localizado na Avenida Cô-

nego José Viana, foi inaugurado 
em setembro deste ano. Inicial-
mente, o Restaurante Popular 
oferecia 500 refeições diaria-
mente no valor de R$ 1,00 e 
passará a disponibilizar mil. 
Para atender os protocolos, 
as refeições são servidas em 
embalagens descartáveis. 

Ações sociais
Em Sousa, o Governo da 

Paraíba distribuiu 50.140 más-
caras, 3600 kg de alimentos 
da agricultura familiar e 3.168 
cestas básicas. Além disso, 
11.296 famílias serão benefi-
ciadas pelo Abono Natalino de 
2020 e 268 pessoas são bene-
ficiadas com o cartão alimenta-
ção, totalizando o valor de R$ 
9.380,00 por mês. 

Foto: Francisco França

Em Sousa, investimentos realizados pelo Estado somam R$ 32 milhões, informou o governador João Azevêdo



Estado registra redução no número de casos e aumento de 
óbitos registrados em comparativo com a semana anterior

Com novos 540 casos e oito 
falecimentos, a Paraíba chegou a 
134.837 casos de contaminação 
por covid-19 e 3.146 óbitos em 
decorrência do agravamento da 
doença. O número de pacientes 
considerados recuperados che-
gam a 110.029. Todas as cidades 
possuem casos e 176 delas já 
tiveram mortes confirmadas en-
tre os seus residentes. Em com-
parativo com o mesmo período 
da semana anterior, a notificação 
de novos casos caiu e a de mortes 
aumentou.

Na semana de domingo a 
sexta-feira, entre os dias 1 e 6 
de novembro, o Estado conta-
bilizou novos 1.688 casos e 45 
óbitos. Três dias da semana, no 
entanto, tiveram a notificação de 
casos abaixo de cem, o que pode 
estar relacionado com o feriado 
de Dia dos Finados e a baixa no-
tificação devido ao expediente 
reduzido nas secretarias de Saú-
de dos municípios. Já na semana 
anterior, também de domingo a 
sexta- feira, o número de novos 
casos foi de 1.949 e 37 mortes.

Até o momento, 425.570 
testes para diagnóstico da co-
vid-19 já foram realizados. Em 
andamento, a pesquisa “Conti-
nuar Cuidando - Observatório da 
covid-19”, realizada pelo Gover-
no da Paraíba, através da Secre-

taria de Estado da Saúde (SES), 
segue com as entrevistas para 
mapear os impactos da pande-
mia na vida das pessoas. Até on-
tem, a  SES informou que 1.183 
paraibanos foram entrevistados, 
divididos em 827 residências e 
35 cidades.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 33%, já nas enfermarias 
adulto o número chega a 27%. 
Na Região Metropolitana de 
João Pessoa, a taxa de ocupação 
chega a 38% nas UTI’s e 36% 
nas enfermarias. Em Campina 
Grande estão ocupados 14% 
dos leitos de UTI adulto e 9% 
dos leitos de enfermaria. O Ser-
tão segue com as maiores taxas 
na UTI, são 59% dos leitos de 
UTI para adultos ocupadas e 
34% de enfermarias.

Em João Pessoa, o Hospital 
Clementino Fraga tem todos os 
20 leitos destinados ao trata-
mento específico da covid-19 na 
enfermaria ocupados, segundo 
a SES.

As mortes registradas no 
boletim diário aconteceram en-
tre 18 de junho e 6 de novembro, 
sendo quatro ocorridos entre a 
quinta-feira e a sexta-feira. A fai-
xa etária entre os pacientes foi de 
34 a 90 anos. Um paciente de 34 
anos e um de 73 não possuíam 
comorbidades e, ainda assim, 
foram vítimas fatais da doença. 

Foram observados a presença 
de hipertensão, diabetes, car-
diopatia, doença respiratória, 
doença renal e etilismo como 
fatores de risco nas demais víti-
mas. As mortes se dividem entre 
residentes de João Pessoa (3), 
Patos (2), Cuité, Sapé e Catolé do 
Rocha. Outras 35 mortes estão 
em investigação.

Mais da metade dos novos 
casos, 56,66%, estão concen-
trados em 10 cidades, são elas: 
João Pessoa com 98 novos ca-
sos; Bayeux teve 48 casos no-
vos; Campina Grande teve um 
aumento de 32 casos; Monteiro e 
Patos registram novos 27 casos; 
Cabedelo teve novos 20 casos; 
Cajazeiras com 18 casos; Pombal 
teve um aumento de 14 casos; 
Pirpirituba e Pitimbu fecham a 
lista com 11 novos casos cada.

Vinte e três cidades pos-
suem a maior concentração da 
doença: João Pessoa (33.205), 
Campina Grande (13.853), Pa-
tos (4.945), Guarabira (4.688), 
Santa Rita (3.612), São Ben-
to (3.380), Cabedelo (3.340), 
Mamanguape (2.697), Caja-
zeiras (2.764), Sousa (2.471), 
Bayeux (2.195), Alagoa Grande 
(1.669), Ingá (1.610), Queima-
das (1.436), Pedras de Fogo 
(1.376), Rio Tinto (1.262), Sapé 
(1.251), Mari (1.209), Itabaiana 
(1.197), Belém (1.127), Itapo-
ranga (1.100), Alagoinha (1.062) 
e Monteiro (1.029).

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

PB tem novos 540 
casos e 8 mortes 
por covid-19
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FPF confirma a realização do 
Paraibano de Futebol Feminino

Em reunião realizada na 
tarde dessa sexta-feira (6), na 
sede da Federação Paraibana de 
Futebol, foi confirmada a realiza-
ção do Campeonato Paraibano 
de Futebol Feminino que terá 
início no dia 4 dezembro e a par-
ticipação dos seguintes clubes: 
Auto Esporte, Botafogo, Guará, 
Internacional, Mixto e Kashima. 
Os testes rápidos para a covid-19 

A Caixa hoje, das 8h às 
12h,  772 agências país, sendo 
12 na Paraíba, para atendi-
mento a 6,9 milhões de benefi-
ciários do Auxílio Emergencial 
e do Auxílio Emergencial Ex-
tensão. Os beneficiários nas-
cidos em janeiro e fevereiro 
dos Ciclos 3 e 4 poderão sacar 
em espécie. Ao todo foram cre-
ditados R$ 5,7 bilhões para 
este público. Trabalhadores 
nascidos de janeiro a outu-
bro também poderão sacar da 
Poupança Social Digital os re-
cursos ainda não utilizados do 
Saque Emergencial do FGTS.

A relação de agências que 
estarão abertas pode ser con-

ferida no site do banco: www.
caixa.gov.br/agenciasabado.

Todas as pessoas que 
procurarem atendimento du-
rante o funcionamento das 
agências serão atendidas. Não 
é preciso chegar antes do ho-
rário de abertura.

Ao todo, hoje, terão sido 
pagos R$ 245,4 bilhões do Au-
xílio Emergencial para 67,8 
milhões de brasileiros, num 
total de 393,9 milhões de pa-
gamentos.

Continua disponível aos 
beneficiários a opção de uti-
lização dos recursos credita-
dos na Poupança Social Digital 
para a realização de compras, 

por meio do cartão de débito 
virtual e QR Code, pagamento 
de boletos, contas de água, luz, 
telefone, entre outros servi-
ços. Com o aplicativo Caixa 
Tem, também está disponível 
a funcionalidade para paga-
mentos sem cartão nas cerca 
de 13 mil unidades lotéricas 
do banco.

Os ciclos de crédito em 
conta e saques em espécie 
seguem até dezembro para o 
pagamento das parcelas de-
finidas pelo Governo Federal 
para o público do CadÚnico e 
para quem se cadastrou pelo 
App Caixa|Auxílio Emergencial 
ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Caixa abre 12 agências na 
Paraíba para pagar auxílio

serão obrigatórios para todos os 
clubes, segundo determinação 
da presidente Michele Rama-
lho, conforme relatou o dirigen-
te Marcos Lima, do Kashima. 
“Os testes são de responsabilida-
de dos clubes participantes bem 
como as despesas do Campeona-
to referente ao pagamento da ar-
bitragem e ambulância. Foi o que 
ficou acertado na reunião de for-
ma unânime”, disse Marcos Lima. 
O Avaí, representado por 
Rogério Velinho, chegou a 

participar da reunião, mas 
desistiu diante da grande res-
ponsabilidade das despesas. 
Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, iniciada no mês de 
março deste ano, apenas o Cam-
peonato Paraibano da Primeira 
Divisão foi concluído, já que a 
Entidade descartou a realização 
da Segunda Divisão e também 
das categorias de base, inclusive, 
o Paraibano Sub-19 que indica 
clubes para as disputas da Copa 
São Paulo de Juniores.

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com 
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Nas Trincheiras
Os casarões antigos da Rua das Trincheiras remetem a um rico período da 
Paraíba. Lembranças que hoje vão se decompondo com o tempo, mas que 
mantém a história da cidade. Página 8 Fo
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Acorrentados na entrada da reitoria da UFPB, estudantes continuarão em vigília até o dia da posse do novo reitor 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Alunos vão permanecer em 
protesto no final de semana

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Rogéria Araújo

Estudantes que se acor-
rentaram na porta da Reito-
ria da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), em pro-
testo contra a nomeação do 
professor Valdiney Gouveia, 
para o cargo de reitor da 
instituição, afirmaram que o 
movimento deve continuar 
até a próxima quarta-feira 
(11). Dia da posse do novo 
reitor. A reivindicação dos 
estudantes é para que o pre-
sidente da República Jair Bol-
sonaro, revogue a nomeação 
de Valdiney Gouveia, que foi 
o último colocado na lista trí-

plice. Ele não obteve nenhum 
voto entre os conselhos da 
instituição e apenas 5% dos 
votos na comunidade aca-
dêmica.

O estudante do curso de 
Serviço Social da UFPB, Da-
niel Lima de Sousa, 28 anos, 
que participa do protesto em 
frente à Reitoria, disse que o 
movimento é pacífico, foi ini-
ciado na noite de anteontem, 
e tem como principal objeti-
vo a revogação da indicação 
de Valdiney Gouveia. “Nós 
elegemos democraticamente 
a professora Teresinha Domi-
ciano e a professora Mônica 
Nóbrega para o cargo, e não 
aceitamos de maneira algu-

ma a decisão do presidente 
Jair Bolsonaro”, afirmou.

O estudante que falou 
em nome dos seis que par-
ticipavam do protesto, na 
manhã de ontem, disse que 
durante o movimento serão 
realizados debates sobre 
conjuntura política, além de 
atividades culturais e educa-
cionais.

“Nosso protesto conti-
nuará sendo realizado neste 
final de semana com reveza-
mento de estudantes. Não 
vamos parar com a ‘hastag 
Fora Valdiney’ que não signi-
fica apenas um reclame dos 
estudantes, mas sim de toda 
a comunidade acadêmica”.

Daniel afirmou também, 
que as professoras Teresinha 
e Mônica já entraram com 
um processo solicitando a 
derrubada da decisão que foi 
publicada no Diário Oficial, e 
que os estudantes vão entrar 
com um processo com o ob-
jetivo de revogar a decisão 
do presidente da República.

“Vamos continuar acor-
rentados para manter a luta 
e conseguir empossar a rei-
tora que de fato foi a esco-
lhida pelo voto. A gente vai 
ficar aqui até o dia da posse 
do professor Valdiney. Não 
devemos deixar passar esse 
tipo de autoritarismo, afinal, 
a Paraíba é um Estado de lu-

ta”,pontuou ele, explicando 
que essa decisão é um ataque 
ao processo democrático.

Ele disse ainda, que se 
for necessário, o protesto vai 
além do dia 11. “Nosso objeti-
vo é garantir direitos. Garan-
tir a isonomia da universida-
de. “Estamos sendo ajudados 
por pessoas que nos trazem 
alimentos, e vamos continuar 
a luta, inclusive neste final de 
semana”, finalizou.

Motivo do protesto
O presidente Jair Bol-

sonaro nomeou o professor 
Valdiney Gouveia, na última 
quinta-feira (5), como novo 
reitor da UFPB pelos próxi-

mos quatro anos. Ele ficou 
em terceiro lugar, com ape-
nas 5,35% dos votos, atrás de 
Terezinha Domiciano e Mô-
nica Nóbrega, com 48,44%, 
e Isac Almeida e Regina Celi 
Mendes, com 46,21% na con-
sulta pública feita pela comu-
nidade acadêmica.

Durante o processo 
eleitoral, Valdiney disse ser 
defensor das ideias do presi-
dente Bolsonaro, a exemplo 
do programa Future-se, um 
dos principais carros chefe 
do Ministério da Educação, 
em relação às universidades 
federais que visa participa-
ção da iniciativa privada den-
tro do ensino público.

Gás de cozinha aumenta pela nona vez neste ano

A partir de hoje, será 
efetivado o aumento do 
Gás Liquefeito do Petróleo 
(GLP), utilizado geralmente 
nas residências em botijões 
de 13 quilos. De acordo com 
o Sindicato dos Revendedo-
res de Gás da Paraíba (Sin-
regás-PB), o produto sofrerá 
um aumento médio de 5% 
no Estado. Conforme o pre-
sidente da entidade, Mar-
cos Antônio Bezerra, este é 
o nono aumento ocorrido 
desde Janeiro de 2020. O úl-
timo aconteceu no dia 23 de 
outubro, mas esse reajuste 
ainda não havia sido consi-
derado nas vendas. 

“Não deu para fazer 
o repasse desse aumento. 
Agora, estamos fazendo a 
efetivação dos dois aumen-
tos. Foi anunciado, mas não 
tinha sido repassado ain-
da. Aquele foi um aumento 
de 5% e esse agora foi mais 
5%. Juntando os dois terá 
um impacto de R$5 no preço 
final”, explicou o gestor do 
Sinregás-PB. 

Com o novo reajuste no 
valor para as distribuidoras, 
serão efetivados os dois au-
mentos de uma vez. Portan-
to, para o gás que custava 
entre R$75 e R$80, o consu-
midor terá que pagar entre 
R$80 - R$85 à vista. Porém, 
esta condição depende do 
local da compra e da forma 
de pagamento. Assim, os va-

lores podem ser de R$ 85 a 
R$ 90 se utilizar o cartão de 
crédito (à prazo). 

Ainda segundo o pre-
sidente do Sinregás, estão 
previstos até dois aumen-
tos até o final deste ano. De 
acordo com a Petrobrás, 
o percentual aplicado nas 
suas refinarias atinge todos 
os tipos de consumo, como 
o residencial (botijões de 
13 quilos), industrial e co-
mercial. 

A companhia justifica 
que os combustíveis deri-
vados de petróleo são com-
modities e, assim, têm seus 
preços atrelados ao mercado 
internacional, cujas cotações 
variam diariamente modifi-
cando os valores praticados 
nas refinarias e terminais.

“O aumento ocorre por 
conta da variação do preço 
do GLP no mercado inter-
nacional e quando aumen-
ta, tem que ser repassado 
às distribuidoras. No preço 
praticado na Petrobrás vem 
frete, imposto, toda a carga 
tributária. Daí faz a compo-
sição para chegar até nós. 
Depois de tributado, corre 
o aumento”, explica o repre-
sentante da Sinregás-PB. Por 
isso, ele recomenda que o 
cliente faça uma pesquisa 
de preço antes de adquirir o 
botijão e peça a nota fiscal. 

Os preços do GLP ven-
didos às distribuidoras ba-
seiam-se no preço de parida-
de de importação, formado 
pelas cotações internacio-

nais destes produtos mais 
os custos que importadores 
teriam como transpor             te 
e taxas portuárias. O merca-
do brasileiro de combustíveis 
é aberto à livre concorrência 
dando a estas empresas a op-
ção de importar os produtos. 

Segundo a Petrobrás, as 
distribuidoras fazem o en-
vase em diferentes tipos de 
botijão e ao lado das reven-
das, são responsáveis pelos 
custos ao consumidor final. 
No entanto,este não é o úni-
co determinante do preço 

que o cliente vai pagar, pois 
a lei brasileira garante liber-
dade de preços no mercado 
de combustíveis e derivados.

     Portanto, as revisões 
da Companhia podem ou 
não refletir no valor que in-
corpora tributos e repasses 

dos distribuidores e reven-
dedores. Além disso, a re-
solução do Conselho Nacio-
nal de Política Energética 
determina que o valor do 
gás de cozinha GLP P-13 seja 
inferior ao do GLP para uso 
industrial e comercial. 

O valor do gás de cozinha poderá variar entre R$ 75 e R$ 85; revendedores afirmam que outros dois reajustes entrarão em vigor até final de dezembro

Foto: Marcus Antonius
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No Dia do Radialista, profissionais relatam desafios e destacam a importância da Tabajara na história da Paraíba

O rádio é um veículo 
que informa, diverte, premia, 
noticia, distrai. Ao longo da 
história, foi através das on-
das radiofônicas que notícias 
importantes chegavam até a 
população do mundo inteiro. 
Mas nada disso seria possí-
vel sem a figura do radialista, 
profissional que apura a in-
formação e busca levar aos 
ouvintes os fatos da forma 

mais completa e verdadeira. 
É esse profissional que hoje é 
homenageado. A data – 7 de 
novembro – foi escolhida em 
homenagem ao nascimento 
de Ary Barroso (1903-1964), 
famoso músico, compositor e 
radialista. 

Com 16 anos de estrada, o 
gerente de conteúdo jornalísti-
co da Rádio Tabajara,  Marcos 
Thomaz Magalhães contou que 
sua relação com o rádio co-
meçou ainda na infância, mas 
foi na adolescência que veio o 

interesse pelo rádio como veí-
culo de informação. “Daí para 
a escolha do curso e do que me 
tornei profissionalmente”, des-
tacou ele, que tem habilitação 
em rádio e tv. 

Apaixonado pelo que faz, 
Thomaz garante que o traba-
lho é muito gratificante e deve 
ser um meio de comunicação 
que se perpetuará ao longo 
da história. “O fim do rádio é 
decantado há muito tempo, 
mas ele sempre se reinventa 
e é pioneiro em relação à tv 

e internet. Tem mais possibi-
lidade de sobreviver através 
dos podcasts, o imediatismo”, 
disse o gerente. A Rádio Taba-
jara, por exemplo, tem 83 anos 
de história. 

“A gente consegue verba-
lizar antes de escrever. O rádio 
é sempre a primeira notícia e 
acaba pautando outros veícu-
los. Quem é do meio se sente 
mergulhado nesse mundo, é 
meio que viciante. O rádio tem 
esse elemento talvez pelo lúdi-
co de trabalhar só com a voz e 

ter essa coisa imagética. Uno 
a parte funcional de utilidade 
com o amor e envolvimento 
profissional”, emendou.

No dia a dia, Marcos afir-
ma que começa muito cedo, 
com as primeiras notícias, ou-
vindo, inclusive, o rádio no iní-
cio da manhã. “Gosto de flutuar 
entre emissoras com um olhar 
mais atento à que estou inse-
rido. Escuto rádio o dia todo, 
seja no trânsito, executando 
alguma tarefa em casa, ouço 
muito podcast. A gente tem 

que estar mergulhado em bus-
ca de notícia constantemente. 
É o que todos os comunicado-
res vivem”, afirmou. 

Para o radialista, mesmo 
sem o glamour da televisão, o 
rádio é singular. “A tv dá mais 
projeção, dinheiro, populari-
dade, mas tenho vários colegas 
que estão no telejornalismo e 
têm fascínio pelo rádio. Sem-
pre ouço esses relatos. Não 
sei qual o elemento que cria 
essa diferenciação. É uma coisa 
meio mítica”, comentou.

Rádio desafia os novos tempos e 
está bem longe de desaparecer

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Marcos Pereira

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Entrar ao vivo numa rá-
dio, apresentar um programa, 
falar diretamente com os ou-
vintes pode ser uma experi-
ência um pouco assustadora 
se o profissional não estiver 
preparado, mas isso não acon-
teceu com a jornalista Camila 
Alves. “Eu entrei no rádio por 
acaso. Vim do jornalismo im-
presso, me formei em 2010 
e trabalhava em jornal e site. 
Tive a oportunidade de vir 
para a Rádio Tabajara, uma 
experiência nova, com uma 
linguagem diferente”, relatou.

Para ela, o rádio traz uma 
emoção maior. “A gente tem a 
possibilidade de falar direto 
com o ouvinte, receber um 
feed em tempo real. Por po-
der imprimir a voz, traz mais 
responsabilidade, emoção e 
força, e isso torna o veículo 
mais emocionante e apaixo-
nante”, destacou a jornalista, 
que atua como radialista há 
um ano e meio. 

Como editora do Jornal 
Estadual, que vai ao ar de 
segunda a sexta-feira, das 
6h às 8h, ela é responsável 
por produzir o roteiro que 
os apresentadores vão ler, e 
também apresenta quando é 
necessário, além de entrar ao 
vivo na Tabajara AM espora-
dicamente. 

Camila chega na rádio às 
14h e, como editora, começa 
a ver as matérias dos repór-
teres que estão prontas. “Nes-
se processo, a gente sempre 
busca trazer uma linguagem 
acessível para os ouvintes, 
imaginar como eles vão ouvir, 
facilitando para levar a notícia 
com a maior precisão. Ouço as 
matérias, acompanho os sites, 
o que está acontecendo, vou 
orientando os repórteres”, re-
latou. Três vezes por semana, 
a editora faz uma participação 
ao vivo no programa ‘A Tarde 
é Nossa’. “É um quadro infor-
mal e posso, inclusive, dar um 

pouco de opinião. Temos re-
cebido uma boa resposta dos 
ouvintes”, comentou.

Camila começou no rádio 
em abril de 2019. “O rádio é 
uma experiência apaixonan-
te. A gente trabalha com um 
veículo que tem a caracterís-
tica da instantaneidade, que a 
gente pode preparar um pro-
grama todo, mas pode mudar 
tudo a qualquer momento. 
A dinâmica é apaixonante. 
Quando temos a oportunida-
de de falar com o ouvinte, a 
gente se sente mais perto e 
recebe uma resposta muito 
rápida. Transmitimos nas re-
des sociais e usamos todas 
a plataformas para comu-
nicação com os ouvintes. É 
um veículo que está sempre 
se adaptando às novidades 
tecnológicas. Para quem está 
começando, pode ser redator, 
locutor, testar o uso da voz, ser 
produtor, mas sempre será 
apaixonante”, garantiu.

Experiência de muitas emoções

Responsabilidade e formação
O grande lance do rádio, na opi-

nião da diretora da Rádio Tabajara, 
Albiege Fernandes, é o entretenimento, 
e, nesse universo, os locutores acabam 
fazendo uma estreita amizade com o 
velhinho que ouve as notícias do dia, 
com o motorista de táxi que sempre 
trabalha se informando, com quem está 
de plantão em hospitais, vigias. “Essas 
pessoas sempre interagem, mandam 
abraços e assim a gente percebe que a 
importância do radialista é bem maior 
que no passado”, observou.

“A importância do radialista está 
na responsabilidade com que ele pas-
sa a notícia e, para isso, ele precisa 
estar pronto. Infelizmente hoje ainda 
são admitidas pessoas sem o diploma 
universitário. Quando fui professora de 
radialismo, de 2001 a 2003, o curso já 
existia. Aqui na Tabajara só os antigos 
não têm diploma, mas os mais novos 
sim”, destacou a diretora da Rádio Ta-
bajara, Albiege Fernandes.

Para ela, falta também apuração. 
“Muitos radialistas enlouquecem para 
dar as notícias de última hora e não 
apuram. Isso não pode mais na era da 
fake news. Tem que cumprir o papel na 
velocidade necessário, porém tratando 
as coisas com verdade”, acrescentou. 

Para ela, apesar dos percalços, o 
rádio se aprimorou muito na era digi-
tal, contando com técnicas modernas, 
equipamentos compactos. “Muitos gos-
tam, mas não têm a dimensão do que 
isso significa, do esmero necessário na 
hora da produção. Na Tabajara, toda 
semana, tem uma matéria curiosa e, 
para garantir que saia como planejado, 
a produção tem que ser muito esmera-
da, principalmente porque não temos 
imagens. O grande impacto do rádio é 
ouvir, e quem é apaixonado, estuda e 
quer vir trabalhar, antes de ser locutor, 
repórter, tem que entender a produ-
ção. A produção é o segredo do rádio”, 
completou.

Fo
to

: P
ix

ab
ay

Foto: Edson Matos

Foto: Arquivo

Há 83 anos, a Rádio Tabajara 
leva entretenimento e 
informação a todo o Estado

Compromisso com a profissão e com 
a apuração dos fatos é essencial
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Semana de promoções vai começar oficialmente no próximo dia 27 e deve aquecer as vendas no setor do comércio

‘Black Friday’: consumidores 
devem se atentar a preços

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

José Alves
zavieira2@gmail.com

“A Black Friday, ou Sexta-
-feira Negra”, que já desponta 
como o segundo melhor dia 
de vendas no comércio brasi-
leiro, ficando atrás apenas do 
Natal, vai acontecer este ano, 
no próximo dia 27, última 
sexta-feira de novembro. De 
acordo com o diretor da Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas 
de João Pessoa, Josuel Gomes, 
as expectativas são as melho-
res possíveis no setor, no en-
tanto, os paraibanos devem 
ficar atentos e observarem 
os preços que estão sendo 
praticados agora, para sabe-
rem se na Black Friday, eles 
realmente terão descontos.

Muitos paraibanos con-
sideram a Black Friday o me-
lhor dia para ir às compras, e 
fazem o máximo de economia 
para esperar a data. O costu-
me de baixar os preços nesse 
dia foi herdado dos norte-
-americanos pelos lojistas 
brasileiros que enxergam no 
Black Friday a oportunidade 
de limparem o estoque para 
o Natal. 

O diretor da CDL, expli-
cou que a data é oportuna 
porque o comércio de João 
Pessoa vem de uma recupe-
ração acentuada, e acima das 
expectativas pós medidas de 
flexibilização em razão da 
pandemia do novo corona-
vírus. Só no ano passado o 
Black Friday movimentou em 
todo país mais de 3 bilhões 
em vendas online.

“A recuperação do co-
mércio de João Pessoa foi tão 
rápida que em algumas lojas 
já estão faltando mercadorias 
em alguns segmentos. O fatu-
ramento nas vendas da Black 
Friday deste ano deve supe-
rar o resultado das vendas de 
2019 pela internet porque os 
consumidores estão preferin-
do ficar em casa e continua-
rem fazendo compras online 
por causa da pandemia”, ob-

servou Josuel Gomes.
Ele enfatizou que as lo-

jas precisam ter cautela ao 
anunciar os descontos, para 
não assustar os consumidores 
que andam desconfiados com 
falsas promoções. “O descon-
to aplicado e o preço anterior 
do produto, precisam ser pu-
blicados em uma plataforma 
pelo lojista, para que o con-
sumidor possa constatar de 
fato a promoção”.

Na Black Friday do ano 
passado, em João Pessoa, al-
gumas lojas foram multadas 
por maquiarem os preços ten-
tando enganar os consumido-
res. Uma delas chegou a ser 
multada em mais de R$ 100 
mil por propaganda engano-
sa. “Não é obrigatória a par-
ticipação de todas as lojas na 
Black Friday, mas o lojista que 
for participar, deve anunciar 
que vai dar descontos e ex-
por os percentuais em lugar 
visível”, alertou Josuel Gomes.

O diretor da CDL disse 
ainda que não adianta uma 
loja aumentar os preços uma 
semana antes, para no dia 
da Black Friday, anunciar 
descontos porque os Pro-
cons estadual e municipal, 
já iniciaram as fiscalizações. 
“Na sexta-feira de ofertas, os 
fiscais dos Procons deverão 
solicitar dos lojistas as no-
tas ficais para saber quanto 
era o produto antes, e qual 
o desconto que está sendo 
oferecido. “O objetivo da 
fiscalização dos Procons é 
dar transparência aos con-
sumidores”.

Cidades inteligentes

Plataforma recolhe propostas para 
promover transformações digitais
Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Encerra hoje a consulta 
pública organizada pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) com o intuito 
de aperfeiçoar os objetivos 
estratégicos e recomendações 
que integram a Carta Brasilei-
ra sobre Cidades Inteligentes. 
A participação é aberta a toda 
a sociedade (incluindo espe-
cialistas da área)e pretende 
orientar a agenda de cidades 
inteligentes para os próximos 
anos, além de auxiliar Estados 
e Municípios a formularem 
políticas relacionadas ao tema.

O documento é baseado 
nas premissas da Política Na-
cional de Desenvolvimento 
Urbano e elaborado coletiva-
mente desde agosto de 2019. 
Conforme o Ministério, ex-
pressa uma agenda pública 
brasileira sobre a transforma-
ção digital nas cidades do país. 
Além disso, busca oferecer um 
“conceito nacional” para o ter-
mo “cidades inteligentes”, dis-
ponibilizando uma estrutura 
para as iniciativas vinculadas 

ao tema e assim, consolidar o 
entendimento de que a tec-
nologia deve estar a serviço 
do cidadão.

Para a conselheira do 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo da Paraíba (CAU), 
Mayrla Souto Maior, a carta 
pode ajudar a pensar e pla-
nejar melhor os municípios 
brasileiros, pois são inúmeras 
áreas atingidas positivamente 
contribuindo para o desenvol-
vimento, não apenas urbanís-
ticos, mas socioeconômicos.

“Podemos contribuir 
para o desenvolvimento das 
Cidades Inteligentes princi-
palmente na qualidade de vida 
das pessoas. Pensando num 
Urbanismo que proporcione 
deslocamentos saudáveis com 
ciclovias, ciclo fachas e calças 
bem executadas e planejadas, 
contribuindo para a saúde e 
mobilidade eficiente. Além 
disso, ao projetarmos edifícios 
inteligentes que dialoguem 
com o urbanismo, proporcio-
namos gentilezas urbanas e 
segurança”, analisou.

Segundo o MDR o docu-
mento vem sendo construído 

“observando aspectos como 
privacidade pessoal e de da-
dos, transparência do poder 
público, cidadania e seguran-
ça”. Atualmente, mais de 200 
pessoas participam da elabo-
ração e segundo o Diário Ofi-
cial da União (DOU), somente 
serão analisadas sugestões 
devidamente justificadas e 
identificadas com o número 
das recomendações objeto de 
contribuição.

A carta apresenta oito ob-
jetivos. Entre eles, promover 
a transformação digital nas 
políticas, programas e ações 
de desenvolvimento urbano 
sustentável, respeitando as 
diversidades e considerando 
as desigualdades das cidades 
brasileiras, além da promoção 
do acesso equitativo à inter-
net de qualidade para todas 
as pessoas.

A Carta Brasileira para 
Cidades Inteligentes foi desen-
volvida no âmbito do Projeto 
Andus (Apoio à Agenda Nacio-
nal de Desenvolvimento Ur-
bano Sustentável), com a coo-
peração da Agência Alemã de 
Cooperação (GIZ). Sua versão 

atual contém 80 páginas divi-
didas em: Contexto brasileiro; 
A agenda e, por último, a parte 
três, destinada à continuidade 
do documento. 

“Devemos usar a tecnolo-
gia a favor do desenvolvimen-
to dessas Cidades, de forma 
colaborativa nos diversos se-
tores. A chegada da tecnologia 
5G, por exemplo, irá conseguir 
monitorar de forma eficien-
te as cidades e com os devi-
dos cuidados da Lei Geral de 
Proteção de Dados”, finaliza 
a conselheira do CAU, Mayrla 
Souto Maior. 

n As contribuições podem 
ser feitas pela Plataforma 
Participa + Brasil no QR 
Code acima.

De acordo com o CDL, só 
no ano passado a Black 
Friday movimentou, em 

todo país, mais de 
R$ 3 bilhões em 
vendas online

Para evitar promoções falsas, a CDL informa que tanto o Procon Estadual quanto o Municipal já começaram a fiscalizar muitas lojas em toda a Paraíba

Foto: Marcus Antonius



Casarões antigos, hoje em ruínas, serviram de residência para famílias tradicionais da capital no final do século 19
Sara Gomes
saragomesreporter@gmail.com

“Eu lembro de ter visto vá-
rias festas elegantes na minha 
infância. A Rua das Trincheiras 
tinha esse glamour por cau-
sa dos grandes casarões, mas 
quando a cidade começou a 
crescer no sentido praia, o Cen-
tro de João Pessoa foi ficando 
deserto e os prédios históricos 
começaram a ser vendidos para 
órgãos públicos”, relembrou 
o arquiteto Jonas Lourenço, 
50 anos, ex-morador da rua. 
Essa rua histórica possui uma 
origem bem humilde, mas por 
conta do prestígio dos casa-
rões no final do século XIX se 
transformou em rua e, pos-
teriormente, se desenvolveu 
como bairro. Atualmente, os 
emblemáticos casarões estão 
em ruínas, pois diversos fato-
res locais contribuíram para o 
abandono e degradação destes 
edifícios históricos. Localizado 
na Zona Oeste de João Pessoa, o 
bairro é consi-
derado de clas-
se média baixa 
à baixa, com 
uma popula-
ção de sete mil 
habitantes, se-
gundo o Censo 
2010 do IBGE.

A Rua das 
Trincheiras foi 
batizada com 
esse nome em 
alusão à Guerra dos Mascates 
(1710) – conflito entre a bur-
guesia rural (Olinda) e os co-
merciantes urbanos (Recife), 
pois o governador da época 
fortificou com trincheiras a en-
trada da cidade que dá acesso 
a Pernambuco temendo a in-
vasão dos mascates recifenses.

A arquiteta e coordena-
dora estadual do Fórum de 
Entidades em Defesa do Pa-
trimônio Cultural Brasileiro, 
Paula Ismael, esclarece que 
seu traçado já existia no século 
XVII, quando servia como rota 
comercial com a Capitania de 
Pernambuco, onde produtos 
como açúcar e algodão eram 
exportados.

De acordo com o histo-
riador, José Octávio Arruda de 
Mello, a Rua das Trincheiras 
começava no antigo Palácio do 
Governador e terminava na Ba-
laustrada das Trincheiras – mo-
numento localizado próximo à 
Reitoria do IFPB, atual Avenida 
João da Mata. Construída em 
1918, durante o governo de Ca-
milo de Holanda (1916-1920), 

a Balaustrada das Trincheiras 
funciona como um mirante, 
onde é possível visualizar a 
antiga fábrica Matarazzo, no 
Varadouro. Essa construção 
teve um papel importante pois 
direcionou a expansão da cida-
de para os bairros no sentido 
Cruz das Armas.

José Octávio cita alguns 
fatores que contribuíram para 
o impulso urbanístico das 
Trincheiras: esta rua locali-
zava-se muito próximo ao Pa-
lácio do Governador, por isso, 
ocorreu a valorização do local; 
com o fenômeno da urbaniza-
ção, a elite paraibana (donos 
de engenhos, comerciantes, 
médicos, militares e advo-
gados) começou a construir 
grandes casarões nos bairros 
de Trincheiras e Tambiá; a im-
plantação do bonde elétrico no 
final do século XIX propiciou o 
crescimento do local.

“A rua é tão importante 
que se transformou em bairro. 
As grandes famílias passaram 

a morar nas 
Trincheiras, 
a exemplo da 
família Ribei-
ro Coutinho. 
Um fator que 
c o l a b o r o u 
para a Rua das 
Trincheiras se 
transformar 
em bairro foi 
a instalação 
de órgãos pú-

blicos como a Igreja Nossa Se-
nhora de Lourdes, o antigo Pa-
lácio do Governador, Tribunal 
de Justiça, Corpo de Bombeiros, 
Colégio 7 de Setembro, Embra-
tel e Caixa Econômica Federal”, 
afirmou José Octávio.

Tanto o historiador quan-
to a arquiteta concordam que 
o bonde elétrico foi o principal 
equipamento público que im-
pulsionou o desenvolvimen-
to da Rua das Trincheiras. “O 
bonde representava o símbolo 
da modernidade. Ele foi um 
elemento importante pois li-
gava Trincheiras a Tambiá. Seu 
percurso era o seguinte: o bon-
de saía do Centro da cidade, 
dobrava a Praça João Pessoa, 
ia pela Rua das Trincheiras 
até lá na frente, entrava por 
dentro do Centro Administra-
tivo Estadual e saía na Av. João 
Machado, percorria a Praça 
da Independência, seguindo 
para o Tambiá. À medida que 
as linhas iam sendo criadas, 
o bairro ia se desenvolvendo 
cada vez mais”, explicou o his-
toriador.

Bairro das Trincheiras: 
da ascensão à decadência
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O estilo arquitetônico do casario é uma das fortes características do bairro até hoje; à direita, a Balaustrada das Trincheiras, construída em 1918, que funciona como mirante, de onde é possível visualizar a antiga fábrica Matarazzo

Fotos: Evandro Pereira

Equipamentos de lazer e serviços para a elite
De acordo com a dissertação 

de mestrado “Nas Trincheiras do 
Urbano: o abandono e degrada-
ção na Rua das Trincheiras, João 
Pessoa – PB”, da arquiteta Paula 
Ismael, as realizações mais signifi-
cativas ocorreram na gestão do mé-
dico João Machado (1908-1912). 
Seu mandato marcou o iniciou da 
modernização da Cidade da Pa-
rayba através dos melhoramentos 
públicos. “Além da implantação de 
equipamentos culturais e de lazer 
voltados à elite foram instalados os 
serviços urbanos como: o Serviço de 
Higiene Pública, iluminação, bondes 
elétricos e serviço de abastecimento 
d’água. A chegada da energia elé-
trica no ano de 1912, por exemplo, 
possibilitou profundas alterações 
na estrutura da cidade e na própria 
vida dos habitantes da urbe. Além 
disso, uma série de benfeitorias fo-
ram realizadas em decorrência da 
instalação dos bondes elétricos, a 
exemplo da colocação ou renovação 
do calçamento para recebimento 
dos trilhos”, contextualizou.

Apesar dos anos glamurosos, 
a partir da década de 1960, a Rua 
das Trincheiras começou a perder 
seu prestígio no imaginário urbano, 
pois o governo da época começou a 
melhorar a infraestrutura e expandir 
a cidade no sentido praia. Além da 
expansão no sentido orla, a ocupa-
ção das ruas e bairros adjacentes às 
Trincheiras por uma população de 
baixa renda também colaborou para 
o declínio social, na visão da classe 
privilegiada.

“A expansão das atividades ter-
ciárias e a restruturação do espaço 
urbano de João Pessoa condicio-
naram o deslocamento residencial 
de boa parte da população em 
direção à Zona Leste, no sentido 
da Avenida Epitácio Pessoa. Outro 
fator que propiciou a desconcen-
tração de atividades no Centro da 

O bonde elétrico foi o 
principal equipamento 

público que impulsionou 
o desenvolvimento da 
Rua das Trincheiras, 

afirmam historiadores

Equipamentos públicos, como igrejas, valorizaram ainda mais o bairro no início do século 20; hoje, as Trincheiras são sinônimo de abandono 

Belos casarões eram habitados por famílias abastadas, que escolhiam as Trincheiras para morar

cidade e expansão no solo urbano 
foi a criação do Código de Posturas, 
em 1940, resultando na reorga-
nização da cidade décadas mais 
tarde. Assim, foi apenas no final 
da década de 1970 e começo de 
1980 que o Centro da cidade as-
sumiu, majoritariamente, a função 
comercial”, explicou Paula Ismael, 
arquiteta e coordenadora estadual 
do Fórum de Entidades em Defesa 
do Patrimônio Cultural Brasileiro. 
Dois fatores foram decisivos para 
a intensidade e permanência do 
abandono na Rua das Trincheiras: a 
contínua popularização do seu en-
torno e a priorização da circulação 
de automóveis e veículos pesados 
no trecho.

Com o tempo, a Rua das Trin-
cheiras deixou de ser um endereço 
privilegiado. A arquiteta Paula Isma-
el revela alguns motivos, baseado 
no documento enviado ao Iphaep 
pela Associação Médica da Paraíba, 
no ano de 1999.  “O trânsito no 
local foi ficando intenso, de modo 
a dificultar o acesso dos pacien-
tes a diversos consultórios médicos 
pela ausência de estacionamento; 
o abandono de imóveis propiciou 

a proliferação de insetos e pragas 
urbanas nos edifícios vizinhos; a rua 
é estreita e tortuosa para o fluxo de 
veículos que ali trafegavam, prin-
cipalmente para as 34 linhas que 
circulam no local. Então, o excesso 
de trânsito acabou reforçando a 
evasão dos moradores para outros 
bairros. Além disso, a formação 
de ocupações irregulares, iniciada 
após o início do abandono local, 
também contribuiu para a desvalo-
rização do local perante o mercado 
imobiliário”, explicou.

O arquiteto Jonas Lourenço, 
ex-morador da rua, vivenciou a Rua 
das Trincheiras da ascensão à deca-
dência. “Como os prédios do Centro 
Histórico são tombados pelo Iphan e 
Iphaep, os moradores não podiam 
fazer modificações na fachada da 
casa. Os herdeiros também não 
tinham condições financeiras de re-
formá-la, então, acabavam deixan-
do a fachada descaracterizada. Por 
essas razões, ocorreu uma perda no 
valor imobiliário. Meus pais restau-
raram a casa inteira e a venderam 
para comprar um apartamento, 
assim como a maioria dos vizinhos”, 
relembrou.



Riso shakespeariano
Recontando a clássica tragédia amorosa sob um novo ponto de 
vista, o espetáculo ‘Romeu & Julieta (e Rosalina)’ será transmitido 
hoje, ao vivo e gratuitamente, pela Internet. Página 11
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Comemorando o Dia do Radialista, 
obra do historiador José Octávio de 
Arruda Mello será lançada hoje, na 
sede da API, em João Pessoa

Radiofonia paraibana ganha 
uma reconstituição em livro

O Dia do Radialista é 
hoje. No intuito de celebrar 
a data, a Associação Parai-
bana de Imprensa (API) 
realiza neste sábado, a par-
tir das 9h30, em sua sede, 
localizada no Centro da ci-
dade de João Pessoa, uma 
programação comemorati-
va no formato presencial, 
mas com as medidas do 
protocolo de segurança sa-
nitária como prevenção à 
pandemia da covid-19, que 
inclui o lançamento do livro 
A Arapuan e o Rádio Parai-
bano – Uma biografia dual, 
do historiador José Octávio 
de Arruda Mello. Publica-
da pela Editora A União, a 
obra com 160 páginas tem 
colaboração de nomes como 
Alex Santos, Gilson Sou-
to Maior e Luís Torres, e já 
pode ser adquirida por R$ 
30 em O Sebo Cultural e na 
Livraria do Luiz.

O lançamento do livro 
será comandado pelo pre-
sidente da API, João Pinto, e 
terá as participações do di-
rigente do Sistema Arapuan, 
João Gregório; o narrador 
esportivo da Rádio Tabaja-
ra, Eudes Toscano, que fará 
a apresentação do livro; o 
jornalista e radialista Gilson 
Souto Maior, autor do prefá-
cio e que falará em tom de 
agradecimento pelo evento; 
e o secretário de Comunica-
ção da Paraíba (Secom-PB), 
Nonato Bandeira, que repre-
sentará o Governo do Esta-
do para prestar homenagem 
aos profissionais do rádio.

“O livro tem 12 capítu-
los e é uma biografia moder-
na, focando mais a própria 
época, ou seja, o contexto 
das emissoras na conjuntu-
ra nacional, do que enfatizar 
dados pessoais”, resumiu 
o autor. “Com esse lança-
mento, o meu objetivo é, a 
partir da Arapuan, procurar 
reconstituir, num recorte 
de 1949 a 1985, a radiofo-
nia paraibana, o que inclui 
as emissoras existentes na-
quela época – em Patos, Ca-

jazeiras, Campina Grande e, 
claro, João Pessoa. E relem-
brar, por exemplo, grandes 
momentos do rádio, mas 
também os momentos de 
dificuldades, como o da re-
volução de março de 1964, 
quando os militares conser-
vadores derrubaram o pre-
sidente João Goulart e veio 
a ditadura, agravada com o 
Ato Institucional Número 5, 
em 1968”, elencou.

O historiador frisou que 
o jornalista Luís Torres es-
creveu o posfácio, atualizan-
do as atividades da Arapuan 
a partir de 1985 até os dias 
de hoje. Ele acrescentou que 
a capa da obra é assinada 
pelo artista gráfico Tônio, de 
A União, e contém cerca de 
40 fotos de Alex Santos, tam-
bém colunista do jornal.

De acordo com José Oc-
távio, o livro ainda registra 
o papel de algumas pessoas 
que tiveram importante atu-
ação nessa área. “Otinaldo 
Lourenço foi o grande refor-
mador do rádio paraibano. 
Como diretor de esporte e 
artístico e, posteriormente, 
diretor geral da Arapuan, ele 
a moderniza, pois vincula a 
BBC, de Londres, e A Voz da 
América, dos Estados Uni-
dos, à emissora, que também 
passa a se basear na trans-
missão de música, esporte e 
informação. A rádio, até en-
tão, era do tipo amplificado-
ra, que permanecia no ar das 
7h às 13h, parava e retomava 
a transmissão das 18h até as 
22h”, observou.

“Otinaldo não só amplia 
o horário de transmissão da 
Arapuan, como também aca-
ba com algumas milongas da 
programação, retirando do 
ar, por exemplo, as execu-
ções diárias do Hino Nacio-
nal para abrir a programa-
ção e a canção da ‘Ave Maria’, 
na hora do ângelus, às 18h, 
bem como o hábito de se to-
car música clássica no Dia de 
Finados, como se fosse músi-
ca fúnebre, e só forró no São 
João. Para essas mudanças, 
ele também se inspirou no 
então diretor da Rádio Jornal 
do Brasil, do Rio de Janeiro, 
Fernando Veiga, que costu-
mava vir à Paraíba passar 
orientações e colher mate-
rial para sua emissora”.

Outra personagem im-
portante que está mencio-
nada em A Arapuan e o Rádio 
Paraibano é a do ex-diretor 
da emissora, Orlando Vas-
concelos. “Também inclui 
um texto do saudoso Abe-
lardo Jurema (1914-1999), 
pai do jornalista Abelardo 
Jurema Filho, e do radialis-

ta paraibano Assis Tito, que 
está radicado em Minas Ge-
rais”, ressaltou o escritor.

Novo projeto
O Movimento de 64 na 

Paraíba será o título do novo 
livro de José Octávio de Ar-
ruda Mello, que também é 
o organizador da obra, cujo 
subtítulo será Origens, assal-
to ao poder e repressão.

“Trata-se de um ensaio 
que reúne 43 textos de 39 
autores, todos paraibanos, 
sobre  o movimento militar 
de 1964 e que já está pronto 
e só pretende lançar em ju-
lho do próximo ano”, conjec-
turou o paraibano.

Além de organizador, 
José Octávio assina cinco dos 
textos da obra. “O meu obje-
tivo, com esse livro, é ofere-
cer uma visão crítica do mo-
vimento de 1964, através de 
uma viagem ao passado para 
ver suas origens, execução, 
dirimir dúvidas, esclarecer 
propósitos do movimento e 

situá-lo no contexto históri-
co”, explicou.

Um dos enfoques que 
aborda é, por exemplo, se o 
movimento ocorreu na data 
considerada oficial, que é 31 
de março de 1964. “Acredito 
que foi em 1° de abril, por 
causa de eventos que ocor-
reram nesse dia, como a 
deposição de Miguel Arraes 
do cargo de governador de 
Pernambuco e o presidente 
da República, João Goulart, 
deixar o Rio de Janeiro para 
ir a Porto Alegre”, apontou o 
historiador.

Ao explicar a razão de 
ter incluído, na futura pu-
blicação, autores oriundos 
de todas as regiões da Pa-
raíba, José Octávio de Arru-
da Mello disse que quis dar 
representatividade à obra. 
“A ideia é que o livro reflita 
sobre a repercussão da re-
volução de 1964 na Paraíba 
inteira. E, como sou cientis-
ta social, valorizo muito os 
meus colegas”, afirmou.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

 Com esse lançamento, 
o meu objetivo é, a partir 

da Arapuan, procurar 
reconstituir, num recorte de 
1949 a 1985, a radiofonia 
paraibana, o que inclui as 

emissoras existentes 
naquela época 

Foto: Edson Matos

Autor de ‘A Arapuan e o Rádio Paraibano 
– Uma biografia dual’, José Octávio des-
cortina grandes momentos dos veículos no 
Estado, como também os tempos difíceis

Publicada pela Editora A União, a obra com 160 
páginas e cerca de 40 registros fotográficos tem 
colaboração de Alex Santos, Gilson Souto Maior 
e Luís Torres
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Aos onze anos, em 
1950, acompanhei meu 
pai à Lagoa para assistir 
a um comício de Getú-
lio Vargas, candidato a 
presidente da República 
pelo PTB, o então autên-
tico Partido Trabalhista 
Brasileiro. Os outros 
candidatos mais falados 
eram o brigadeiro Eduar-
do Gomes pela UDN, e 
Cristiano Machado pelo 
PSD.

Foi a primeira vez 
que participei de uma 
festa daquelas: gente por 
todos os lados, um movi-
mento danado na Lagoa 
e o que mais me chamou 
atenção foi o jeito de falar 
e de sorrir de Getúlio. Do 
sotaque lembro porque, depois, muitas vezes ainda 
ouvi o grande presidente a falar no rádio, princi-
palmente a frase sempre repetida, que se tornou 
célebre: Trabalhadores do Brasil! Do sorriso nunca 
pude esquecer porque aonde eu ia, em qualquer 
repartição pública, sindicato, associação de mães, 
colégios – lá estava o retrato do Gegê com o seu ini-
mitável sorriso. Fizeram até uma marchinha que foi 
muito cantada naqueles tempos, principalmente no 
Carnaval e que dizia mais ou menos assim: “...volta o 
retrato do velho, bota no mesmo lugar / o sorriso do 
velhinho faz a gente trabalhar...”

Registro o inesquecível sorriso do caudilho 
gaúcho e lembro que se mantém firme até hoje a 
necessidade de sorrir da grande maioria dos aspi-
rantes a cargos políticos, independentemente do 
partido a que pertençam ou da idade que dizem ter. 
Agora mesmo, a uma semana da eleição, dezenas 
deles que desfilam no horário nobre da televisão, 
aparecem em fotos nos jornais ou enfeitam colori-
dos pôsteres bem fixados aos automóveis, sorriem 
às bandeiras despregadas.

Mas alguns, quando mostram os seus dentes, o 
fazem como se estivessem com vergonha de sorrir. 

Vá lá que a situação do 
país não está para ges-
tos de grande euforia, 
mas é importante que 
o candidato passe uma 
mensagem de otimismo 
para os eleitores e nada 
melhor do que exibir, 
em fotos de esfuziante 
colorido, sorrisos sin-
ceros e de preferência 
ilustrados com dentes 
alvos e bem dispostos, 
para influenciar no gos-
to do eleitor.

Confesso que me 
divirto muito nesses 
tempos de eleição, e 
também abro largos 
sorrisos, nas mais das 
vezes, sozinho diante 
da TV, pelas graças que 

muitos candidatos provocam, ainda que não saibam 
sorrir. Há gente para todos os gostos e embora não 
se saiba quem vai ganhar, na verdade, todos estão 
ansiosos para aparecer apesar do pouco tempo de 
que dispõem para ler suas mensagens, todas elas 
impregnadas de promessas e compromissos com a 
honestidade, com a verdade e sobretudo com o bem 
-estar dos concidadãos.

Talvez por isso mesmo, considerando a neces-
sidade de sorrir e mostrar dentes belos e fortes, foi 
muito oportuno o trabalho que alguns candidatos 
fizeram, com continuidade e perseverança, ao longo 
dos últimos meses, frequentando com assiduidade as 
cadeiras de competentes dentistas que os deixaram, 
não somente com todos os dentes, mas sobretudo 
com todos eles novinhos em folha, prontos para apa-
recerem de Cabedelo a Cajazeiras.

Até Lula, quando foi candidato, resolveu melhorar 
sua dentadura, transformando a velha e gasta que tinha 
trazido dos Caetés de Pernambuco numa esplendorosa 
carreira de dentes bem dispostos, brancos como a neve 
e brilhantes como as estrelas. 

Façamos votos – sem trocadilho – para que eles 
(os novos dentes) durem até a próxima eleição...

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

O sorriso dos candidatos

Sou daquelas que têm uma paixão platônica 
pela arte culinária. Um alguém que nunca con-
seguiu consumar seu amor pela gastronomia ge-
rando pratos que alimentem, prazerosamente, o 
corpo e a alma. Fantasio que um dia serei lem-
brada pelas delícias que cozinharei e servirei a 
quem gosto. Tenho dúvidas, sei que sou melhor 
em ler receitas do que em executá-las. O mais 
provável é ser lembrada como uma cozinheira 
de mão vazia. 

Mas não desisto e me preparo há décadas. 
Comecei recortando receitas da revista Querida 
a Claudia dos anos 1960. Depois, lendo com cui-
dado o livro de Dona Clara Otto, uma paraibana 
que reuniu em livro receitas maravilhosas, exce-
ção feita a umas que pediam ingredientes inexis-
tentes na limitada oferta da João Pessoa da épo-
ca. Orégano e favas de baunilha, por exemplo.

Depois, passei a comprar livros de receitas 
e utensílios de cozinha, em quanto lugar eu visi-
tasse. Mas cozinhar que é bom mesmo, nada.

Já comprei maçarico, mandolim, forma de 
tarte Tatin, espremedor de romã, forma de 
knafeh (doce árabe que se faz sobre brasa!!!), 
maquininha de fazer spätzle (o nhoque alemão), 
tagine. Trouxe colher de pau do México, Lituânia 
e Havaí. E muita tralha mais que acabou longe da 
minha vista e memória. Usar o que leio e compro 
que é bom, nada. Só deu certo com as cafeteiras. 
Sendo a preferida a que veio do Vietnã.

Pensei ser possível progredir se experimen-
tasse esquisitices e gostosuras, por onde an-
dasse. Tubarão podre na Islândia, gafanhoto em 
Bangkok, sobremesa de feijão gelado com calda 
de leite de coco em Kuala Lumpur. 

Concluí que era preciso sair da teoria para a 
prática. Já fiz curso de culinária em Chiang Mai, 
norte da Tailândia. A volta foi pior: desaprendi o 
básico nacional. Menos tapioca, cuscuz e arroz de 
leite, claro. 

Achei que ir a restaurantes variados podia 
fazer desabrochar um talento escondido, um gos-
to pelas panelas (que eu teimava em comprar por 
a). Fui a restaurantes com propósito social em 
Siam Reap, comi em dezenas de feiras na Proven-
ce. Indo ao Japão, incluí Kanazawa, do outro lado 
do país, só para entender a mania de botar folha 
de ouro em tudo.

Assisto a tudo que é programa de gastrono-
mia. Acompanhei encantada o conceito de cozinha 
molecular de Ferran Adrià, a efervescência de Ja-
mie Oliver, a elegância do Bourdain. Sem falar nos 
nossos Bronze, Rita Lobo, Roberta Sudbrack.

Gosto de livros de receita escritas à mão, 
com impressões digitais deixadas com molhos, 
farinhas e gorduras. De vez em quando, recorro 
ao único livro digital que aceito: o que a minha 
mãe me fez e foi escaneado antes que se desin-
tegrasse. É uma consulta simbólica, dado que 
quando ela o escreveu eu era chatérrima e aca-
bou que poucas receitas de família foram copia-
das. Uma evidência da autossabotagem da chefe 
de cozinha que não quero ser. 

Ah, tenho mania de comprar sal e temperos 
que acabam perdendo cheiro e sabor para as pra-
teleiras dos armários.

Tanta preparação, tanto conhecimento teóri-
co, tantas calorias ingeridas e não consegui evo-
luir para o status de cozinheira. Sigo tentando.

Cozinheira
virtual

Pessoa
marta.pessoa@gmail.com

Marta

Foto: Divulgação

Knafeh é um doce originário do Oriente Médio que se faz sobre brasa

Colunista colaboradora

Por que Marcos e não Castelos, 
Fortes ou Fortalezas? Qualquer desses 
nomes serviria. Talvez a escolha tenha 
sido condicionada pelo fato de Neco 
Martins, Leandro Gomes de Barros, 
João Martins de Athayde e José Adão 
Filho terem batizado suas construções 
poéticas no gênero, de Marco da Divi-
são, Marco Brasileiro, Marco do Meio 
Mundo e Marco Paraibano, respectiva-
mente. A mais antiga dessas obras, já 
havia sido publicada em 1921.

Por trás da palavra Marco está a 
ideia de fortificação que na concepção 
do poeta representa algo inabordável 
e imbatível, símbolo de sua superiori-
dade de versejar sobre todos os seus 
pares, outros poetas. Curiosamente, 
as melhores composições no gênero 
foram obras produzidas por poetas que 
não improvisavam, não faziam versos 
de improviso, daqueles que no passado 
se diziam historiadores – contadores ou 
criadores de histórias, escritores, poe-
tas de gabinete – denominação dada 
e usada por Chagas Batista, ou poetas 
de banca ou bancada, como se dizia no 
jargão coloquial dos poetas.

Mais curioso ainda é que a concep-
ção de Marco, enquanto realizada pelos 
poetas de bancada, é transposição para 
a forma escrita do valor que os canta-
dores atribuíam às suas Ribeiras, lu-
gares onde nasceram, vista por muitos 
deles como castelos em que, abancados, 
resistiriam ao ataque de qualquer can-
tador, permanecendo donos da praça. 
Chagas Batista, em Cantadores e Poetas 
Populares, relata que Manoel Cabeceira 

ao receber uma carta do Capitão João 
de Mello avisando-o de que Moreno 
(atualmente cidade de Solânea) estava 
tomada por Manoel Caetano, escreveu 
antes de partir esta quadra:

O Moreno está tomado
Eu volto e vou defendê;
Mas, se eu apanhar do negro,
Dez anos ninguém me vê.

Independentemente de os versos 
recolhidos serem realmente os im-
provisados, as ideias básicas da peleja 
original são conservadas nas suas 
reconstruções e entre elas esta de Mo-
reno (Solânea) ser Castelo de Manoel 
Cabeceira. Em pelejas publicadas em 
folhetos, a maioria fictícia, obra de poe-
tas de bancada, recriação ou invenção, 
vez por outra a ideia de Marco vem à 

tona. É o que acontece na obra-prima 
que é a Peleja de Ulisses Bahiano com 
José do Braço, trabalho escrito por João 
Martins de Athayde, quando no final da 
contenda José do Braço dá a palavra à 
Ulisses para que este descreva seu sítio 
baiano (Vantagem) e depois Ulisses 
conceda igual oportunidade para que 
José do Braço exalte seu lugar. Coloco 
aqui um fragmento dessa contenda 
publicada em 1929:

U – Tenho um sítio na Bahia
Modelo da criação
Quatro serras formam o muro
Três pedras formam o portão
Dentro dele tem fruteiras
Que chamam tudo atenção.

J - Colega eu calo-me um pouco
Para você prosseguir
Com relação ao sítio
Descreva-o que eu quero ouvir
Não oculte nada dele
Cante, pode se expandir.

U – Esse sítio é colocado
Nos limites da Bahia,
Quatro serras são seus muros
Feitas com tal simetria
Quem não examinar bem,
Diz que é de alvenaria.

Então o grande portão
Dar saída para o norte,
Não há marreta que o quebre
Nem há escopo que o corte
Na face de uma das pedras,
Lê-se o futuro da sorte.

Marcos e Castelos na
poesia popular

Cultura popular Irani Medeiros 
medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Arquivo A União

Poeta paraibano João Martins de Athayde (1880-1959)

Marchinha para Getúlio Vargas: “o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar...”

Foto: Divulgação
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Comédia baseada em clássico de 
Shakespeare é encenada on-line

A comédia Romeu & Ju-
lieta (e Rosalina), escrita por 
Gustavo Pinheiro, dirigida 
por Fernando Philbert e que 
reconta a clássica tragédia 
amorosa de autoria do inglês 
William Shakespeare (1564-
1616), será apresentada ao 
vivo neste sábado, a partir das 
20h, dentro da programação 
da 11ª edição do Circuito Ba-
nestes de Teatro – Edição es-
pecial On-line.

Quem vai encenar o mo-
nólogo, mas sem a presença 
de público e com adoção de 
todas as medidas de segu-
rança, é a atriz Júlia Rabello 
e a transmissão da peça, com 
intérprete em Libras, vai ocor-
rer gratuitamente, no Youtube 
e no Facebook da WB Produ-
ções. Na ocasião, haverá o QR 
Code para receber doações 
em benefício do projeto SOS 
Graxa ES, movimento em prol 
de profissionais dos bastido-
res de eventos.

Depois da apresentação 
do monólogo, Júlia Rabello 
conversará virtualmente com 
o público, com mediação do 
diretor. No bate-papo, o foco 
será compartilhar com as pes-
soas os aspectos dos bastido-
res e da construção do espe-
táculo, que ficará disponível 
durante um mês no canal. 

“Acho que temos que se-
guir em frente da maneira 
que é possível. Por enquanto, 
o teatro é on-line, e é assim 
que estamos fazendo. Romeu 
& Julieta (e Rosalina) é uma 
comédia, mas, como toda boa 
comédia, faz pensar também 
sobre este momento que esta-
mos vivendo. Além disso, tem 
uma coincidência muito sa-
borosa, mas que pouca gente 
se dá conta: Romeu & Julieta 
também se passa durante uma 
pandemia. Falamos um pou-

co sobre isso na peça”, disse a 
atriz ao jornal A União. 

Júlia Rabello encarna 
Rosalina, que é apontada no 
texto clássico shakespearia-
no como o primeiro amor de 
Romeu, antes de sua paixão 
fulminante pela jovem Julie-
ta. A personagem, então, re-
conta a história de amor sob 
sua visão, abordando temas 
como liberdade, independên-
cia, solidão e sororidade. “A 
peça não é do Shakespeare. 
O autor, Gustavo Pinheiro, se 
inspirou livremente numa 
personagem, a Rosalina, que 
apenas é citada em Romeu & 
Julieta. É o grande amor de 
Romeu no começo da peça, 
mas logo ele conhece Julieta, 
se encanta e Rosalina cai no 
esquecimento. O que nos in-
teressou foi aproveitar esse 

mote para discutir o amor, a 
paixão e o lugar da mulher na 
sociedade contemporânea, a 
partir de um dos mais famo-
sos textos clássicos do mun-
do”, comentou a atriz.

A artista analisou que o 
clássico do século 16 virou o 
ideal de amor romântico no 
imaginário coletivo. “Mas a 
gente não prestou atenção 
que a linda história de amor 
aconteceu num período de 
menos de cinco dias, ou seja, 
eles se apaixonaram, se re-
lacionaram, se casaram e se 
mataram em menos de uma 
semana! Acho que é mais uma 
história de dois impulsivos e 
temperamentais do que uma 
história de amor”, definiu.

Ao contar sobre como foi 
o processo de montagem do 
monólogo, Júlia Rabello disse 

que ensaiou com Fernando 
Philbert durante seis sema-
nas, por meio da plataforma 
Zoom. “É uma forma nova de 
fazer teatro, mas com grande 
capacidade de alcance, per-
mitindo que o teatro chegue 
a cidades que não consegui-
mos levar nossas peças e isso 
é muito legal. Se, por um lado, 
perdemos, temporariamen-
te, o contato com o público, 
por outro lado, aumentamos 
a possibilidade de alcance do 
trabalho e isso é um alento, 
neste momento”. 

Ela ainda comentou o fato 
da apresentação do monólogo 
ser por transmissão remota, 
sem a presença do público. “O 
teatro é a arte do encontro de 
uma história contada por um 
artista para uma plateia. Nes-
se sentido, estamos manten-
do a tradição. O fundamental 
está lá. Mas é claro que a pre-
sença no mesmo espaço dá 
uma magia inexplicável. Sinto 
saudades, mas acho linda essa 
capacidade de se reinventar 
em momentos difíceis e acho 
que é isso que nós do teatro 
estamos fazendo”, avaliou Jú-
lia Rabello. “Estar no teatro 
é sempre uma alegria. Num 
momento em que as pessoas 
ainda não estão podendo usu-
fruir de todas as atividades 
culturais, é um prazer poder 
levar arte e entretenimento 
para dentro da casa das pes-
soas”, concluiu.

Teatro

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

‘Circo das Estrelas’

CCBnB tem espetáculo paraibano
A décima semana de 

programação virtual do 
Centro Cultural Banco do 
Nordeste (CCBnB) chega 
ao seu último dia com atra-
ção oriunda da Paraíba.

Neste sábado, através 
do canal oficial do Centro 
Cultural no Youtube, a par-
tir das 16h, haverá duas 
apresentações gratuitas e 
de classificação livre que 
envolve temas como o 
mundo circense e das con-
tações de histórias.

A iniciativa foi com-
posta por 120 projetos, 
selecionados via edital de 
chamada pública, nas mo-
dalidades ‘Performance ar-
tística’ e ‘Formação’.

Às 16h, será apresen-
tado Carambola Recontan-
do Histórias, cujas obras se-
lecionadas para a contação 
das histórias são O Rabo da 
Raposa, do cordelista Costa 
Senna, e Lúcia-Já-Vou-Indo, 
da escritora Maria Heloísa 
Penteado (1919-2014).

O Projeto Carambola 
(Fortaleza, Ceará) tem bus-
cado incentivar a leitura, 
a arte e a cultura entre as 
crianças no período de iso-
lamento social. 

Espetáculo traz números de contorcionismo (E) e outros elementos circenses sob o comando do Palhaço Ditinho (D)

Fotos: Divulgação

Por fim, às 17h, o en-
cerramento fica por conta 
do espetáculo paraibano 
Circo das Estrelas, de Ro-
drigo Soares.

A apresentação traz 
mais do que números acro-
báticos: o artista de João 
Pessoa (como o Palhaço 
Ditinho) e sua equipe pro-
porcionam um entreteni-
mento capaz de reacender 
a esperança junto às luzes 
do picadeiro. Dentre os nú-
meros apresentados, have-
rá esquetes, brincadeiras 
de palhaço e números de 
circo tradicionais, como 

acrobacias, malabarismos 
e contorcionismo.

O Circo das Estrelas 
surgiu no ano de 2017. 
Seu fundador, Rodrigo 
Soares, tem um histórico 
de mais de 35 anos de vida 
circense com experiências 
em circos famosos como 
Beto Carreiro, Circo Vos-
tok e Marcos Frota Circo 
Show, além de outros de 
pequeno e médio portes. 
Itinerante, a trupe já fez 
apresentações na capital 
paraibana e participações 
em festivais e mostras 
dentro e fora do Estado.

Recentemente, Soares 
participou do projeto ‘Meu 
Espaço’, da Funesc, com 
uma esquete de boxe com 
do Palhaço Ditinho.

Saio por aí, sem destino algum. Não é loucura a não 
ser que esta seja a busca pelo desvendo dos segredos da 
existência humana. E o vagar pela cidade nos proporciona 
topar com seus sujeitos, personagens anônimos que vão to-
cando a vida no redemoinho dos centros urbanos buscan-
do encontrar seu lugar, no trabalho ou no ócio, cumprindo 
o que acha que seja sua prestimosidade à sociedade.

Dia desses, parado em um sinal de trânsito ao lado 
da Vitamilho (antiga fábrica São Braz), após ver o mala-
barismo de um artista de rua em contraste com jovens 
tentando livrar algum trocado limpando para-brisas dos 
carros e outros pedindo “uma moedinha”, lembrei de um 
pedinte antigo que desde a adolescência, ali no bairro da 
Liberdade, não se ocupava em outra coisa a não ser pedir 
no semáforo. Dizem que era uma criança bonita até que 
um porco o atacou mordendo sua cabeça e um dos bra-
ços. O ruidoso ataque suíno causou a atrofia de metade 
do rosto, com o olho bem diminuído e boca rasgada mos-
trando alguns dentes na lateral; o braço (esquerdo) muti-
lado definhou, junto ao corpo sustentando uns restinhos 
de dedos inúteis. Não conseguia falar, balbuciava alguma 
coisa com dificuldade ao tempo que estirava a mão di-
reita com unhas grandes, sem asseio, pedindo esmola 
em clemência àquela situação. Ouvi de várias pessoas 
que aquele gesto era de piedade cristã. Estava ali de dia 
a noite e de repente desapareceu. Segundo um limpador 
de para-brisas, ele teria falecido. A primeira vez que vi 
aquele moço foi em minha infância.

O filósofo francês Henri Lefebvre defendia que a ci-
dade emite e recebe mensagens e na linguagem codifica-
da das ruas há um mundo de possibilidades e interações. 
Decifrá-las é o que constrói o cotidiano, materializando 
nas práticas diárias e vivência dos lugares, a partir daí en-
xergamos uma idiossincrasia em cada praça, parque, nas 
ruas e esquinas, como marcas indeléveis daquela geogra-
fia urbana. E por falar em bairro da Liberdade, como não 
reparar um cidadão de quase cinquenta anos, forte, alto, 
rosto redondo, sorriso bisonho, camisa e bermuda surra-
da, tênis com a meia na canela, portando sempre um boné 
na cabeça e um apito de guarda de trânsito na boca. Está 
sempre apostos em todas as manhãs no canteiro da Av. 
Almirante Barroso, quase na linha do trem. Ele espia de 
soslaio o sinal e quando o verde acende, dá um silvo leve e 
longo para avisar aos motoristas que o caminho está livre. 
Aquele cruzamento com a Prof. Almeida Barreto é bastan-
te complicado, veículos surgem de todos os lados.

Não entendo a ignorância de alguns motoristas que 
o xingam com os mais cabeludos palavrões, como que 
aquele homem estivesse fazendo algum mal. O chamam 
também de doido, louco, para se ter ideia do nível de desa-
preço. Por que a irritação com o nosso amigo do trânsito 
que está longe de ser autoritário? Bem, o observei por inú-
meras vezes até que em um sábado, fui até o velho Dudé 
dos bodes, na Feira da Liberdade, queria comprar coxão e 
costela fresquinho, estava na companhia de Diona Diana 
minha mãe e minha avó Dona Lourdes. Estacionei o car-
ro, ali estava o homem do apito; me ajudou na manobra 
acenando através dos retrovisores. Na volta, não aceitou 
dinheiro, disse que não recebia de ninguém, gosta mes-
mo é de ajudar. Comovente a generosidade desse cidadão. 
Dias depois descobri seu nome: Eliezer e também seu 
apelido: Zé do Pinto (me parece que ele não gosta!). Mora 
com a mãe, ali próximo na Rua Minas Gerais, não sei se 
possui algum auxílio do governo.

Certa vez, nas primeiras horas da manhã em uma 
Sexta-feira da Paixão, parei naquele sinal, que estava só 
com a luz de alerta acesa. Ele, Eliezer, com desenvoltura, 
auxiliava o tráfego até a chegada da superintendência de 
trânsito. No outro dia estava eu ali novamente, baixei o 
vidro, fiz sinal com o polegar e ele se debruçou na janela. 
Eu disse: “– Vi você ontem ajudando aqui, os sinais sem 
funcionar, valeu camarada, eu agradeço”. Garboso, ele 
respondeu: “– Se não fosse eu, ia ter um monte de batida 
aqui”. E completou: “– Meu aniversário é quarta, tu não 
quer me dá um chaveiro não, do Treze?”. Na hora! Res-
pondi como um bom trezeano. Pode esperar. Um dia an-
tes passei na lojinha do Treze FC e comprei um chaveiro 
emborrachado, foi o presente de aniversário dele. Sempre 
que passo por ali, logo o procuro nas sombras das algaro-
bas e lá está ele prestativo, generoso, amigo e extrema-
mente simples. Graças a Deus que a truculência de igno-
rantes jamais o intimidou.

Ali, naquele sinal de trânsito, Eliezer se sente útil, dan-
do sua importante colaboração à sociedade e transforman-
do aquele lugar em seu mundo. Vida longa a ele, persona-
gem de Campina Grande que em sua simplicidade nos dá 
uma lição de vida. Em minhas andanças por aí quero con-
tinuar observando seu prestimoso mister, grande Eliezer!

Personagens 
das ruas

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Foto: Cristina Granato/Divulgação

No monólogo ‘Romeu & Julieta (e Rosalina)’, apresentado hoje, a atriz Júlia 
Rabello vive a primeira paixão de Romeu, que é apenas citada na peça original

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no Youtube 

do CCBnB

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no Youtube 

da WB Produções



Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte recomenda exercícios aeróbicos de 150 minutos semanais

Atividade física é fundamental 
para qualidade de vida do idoso

Apesar de ser a faixa etá-
ria que mais precisa praticar 
exercício físico, os idosos são 
pouco estimulados pelos seus 
familiares. Estudos revelam 
que pessoas a partir de 65 
anos passam em média cerca 
de 9 horas por dia sentadas. 
Outro dado preocupante é 
que mais de 50% das pessoas 
idosas abandonam uma ativi-
dade física em até seis meses. 
A Sociedade Brasileira de Me-
dicina do Esporte recomenda 
a prescrição médica de exercí-
cios aeróbicos de 150 minutos 
semanais, com intensidade de 
leve a moderada.

Para conseguir realizar 
atividades do cotidiano com 
liberdade funcional, desde ir 
sozinho ao banheiro a ativida-
des mais complexas, o idoso 
precisa manter um bom condi-
cionamento cardiorrespirató-
rio para ter uma qualidade de 
vida melhor e, consequente-
mente, uma maior sobrevida. 

O médico do Esporte, 
Diogo Vilar, explica que antes 
de recomendar uma ativida-
de física a um idoso, o mais 
indicado é avaliar a ques-
tão cardiovascular. “Cerca 
de 20% dos meus pacientes 
são idosos, deste total todos 
fazem exercícios físicos na 
minha clínica de reabilitação 
cardíaca. Infelizmente, as 
doenças cardiovasculares e 
de circulação representam a 
principal causa de morte no 
Brasil, segundo a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. Por 
outro lado, o sedentarismo, 
diabetes e hipertensão são 
comorbidades associadas ao 
envelhecimento. Se o idoso 
apresenta alguma predispo-
sição, o mais indicado é fazer 
exames de rotina, testes de 
esforço e exames laborato-
riais que vão ajudar a iden-
tificar o diagnóstico. Quando 
estivermos com esses ele-
mentos em mãos será pos-
sível avaliar qual o melhor 
exercício dentro das limita-
ções do paciente”, enfatizou.

O especialista destaca 
ainda a importância de definir 
qual o objetivo que se deseja 
atingir com o paciente. “Se o 
idoso apresenta artrite e doen-
ças osteoarticulares, o mais 
urgente é fortalecer a mus-
culatura pois é um paciente 
que tem maior predisposição 
a queda, por isso, recomendo 
atividades como hidroginás-
tica, musculação e pilates. Se 
o meu objetivo é melhorar o 
condicionamento físico e con-
dição cardiopulmonar, sugiro 
caminhada e exercícios aeró-
bicos”, explicou. 

Por outro lado, Diogo Vi-
lar esclarece que não existe 
fórmula pronta pois o melhor 
exercício é aquele que o idoso 
gosta de fazer. “É preciso ana-
lisar o paciente holisticamente 
e de forma personalizada, no 
entanto, o mais importante 
a levar em consideração é o 
exercício que os idosos se sin-
tam motivados pois o principal 
motivo que leva a desistência 
do exercício físico é a falta de 
continuidade”, enfatizou.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Foto: Divulgação

Antes da pandemia, cerca de 80 idosos estavam frequentando o Centro de Convivência do Idoso, no bairro Castelo Branco 

Centro de Convivência tem parceria com universidades
Cerca de 80 idosos estão ins-

critos no Centro de Convivência do 
Idoso ( CCI), localizado no bairro 
Castelo Branco e frequentavam o 
local antes da pandemia, mantido 
pelo Governo do Estado. Geral-
mente, a equipe que executa o 
trabalho atua em parceria com 
o PSF local, além de alunos da 
Facene, UFPB e Unipê. 

O Centro oferece diversas 
atividades para os idosos como 
oficina da memória, treinamento 
funcional, musculação, aeróbica, 
ginástica nas cadeiras, porém as 
atividades presenciais e o horário 
de funcionamento estão suspen-
sos em razão da pandemia. Para 
participar o idoso precisa levar 
um atestado médico informando 
suas patologias e quais exercícios 
mais indicados. Outro requisito é 
apresentar o eletrocardiograma, 

exame citológico e dermatológico, 
caso o idoso tenha interesse na 
modalidade hidroginástica.

A professora Maria Auxilia-
dora Alves, 70 anos, não fazia 
nenhuma atividade física até co-
nhecer o Centro de Convivência 
do Idoso. Ela nunca gostou de 
caminhada, mas foi na dança 
que encontrou prazer no exercício 
físico. “Eu tinha uma rotina puxa-
da e não tinha tempo para fazer 
exercício físico.Como nunca gostei 
de ficar parada me indicaram o 
CCI. Antes da pandemia, eu fazia 
musculação, oficina da memória, 
hidroginástica, mas a minha pai-
xão mesmo é a dança, temos até 
um grupo de carimbó. A oficina 
da memória me ajudou bastante a 
melhorar minha ansiedade e per-
sonalidade porque eu era muito 
esquentada”, falou.

Já a cabeleireira Fátima 
Monteiro, 67 anos, é sinônimo 
de disposição. Antes da pande-
mia, ela tinha a semana preen-
chida com atividades físicas. “Eu 
fazia aula de hidroginástica, 
aeróbica, caminhada com fun-
cional, circuito e alongamento. 
Você pensa que eu parei na pan-
demia? Lógico que não! Eu colo-
cava aula de zumba ou aeróbica 
no YouTube, alternando com as 
aulas que o professor mandava 
por Whatsapp”, brincou.

No mês de agosto o proje-
to João Pessoa Vida Saudável 
retomou suas atividades nas 
praças públicas e nas áreas ex-
ternas das academias de saúde. 
“Como as atividades físicas ao 
ar livre foram liberadas, voltei a 
assistir aula todo dia na praça”, 
ressaltou.
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• Clube da Pessoa Idosa, no bairro do Altiplano

• Centros Sociais Urbanos (CSU), nos bairros de Mandacaru, Rangel e Geisel

• Centro de Convivência do Idoso, bairro Castelo Branco

• Sesc João Pessoa

Espaços de convivência para idosos em João Pessoa

A gerontóloga e educadora 
física do Centro de Convivência 
do Idoso, Maria Lúcia Amorim, 
informa que a maioria dos idosos 
que frequentam a instituição são 
diabéticos e hipertensos, mas 
a partir da prática regular de 
atividade física, muitos médicos 
reduziram o uso de alguns me-
dicamentos. “Quando isso acon-
tece eles ficam numa felicidade 
enorme pois percebem que a 
diminuição é fruto do seu esforço 

e determinação”, comemora. 
Com mais de 28 anos de 

experiência com a terceira ida-
de, a educadora física revela ser 
gratificante ajuda-los a melhorar 
sua qualidade de vida. “Além de 
receber doses diárias de afeto 
e muito aprendizado eu utilizo 
a minha profissão para fazer o 
bem. Aqui eles se sentem aco-
lhidos pois nem sempre os fami-
liares doam atenção e amor que 
todo idoso merece”, concluiu.

Paixão - e suas derivadas - é uma das 
palavras mais usadas no planeta. Mais usa-
da que a quantidade de “baby, oh, baby” 
que os Estados Unidos, Brasil e Inglaterra 
transformaram em letras musicais através 
de décadas. Blues, rocks, canções, fracas-
sos e sucessos.
         Há paixão no futebol: por aqui, 
Itália, Espanha, Escócia, Japão, Ale-
manha, Argentina, Colômbia... Paixão 
no bêisebol. Paixões geradas nos anos 
dourados de Hollywood e nos cinemas 
alternativos de Jean-Luc Godard a 
Júlio Bressane.
         E a paixão ideológica, esquecendo - 
quando radicalizada - que o ser humano é 
uma energia bela que entra nos curto-cir-
cuitos do desamor?
         E a paixão no sentido cristão, ao pon-
to em que o homem Jesus, ao se separar 
por um momento do espírito Cristo, mer-
gulhou na angústia? A frase está historica-
mente inscrita, simbolicamente servindo 
a cada tipo de paixão: “Pai, por que me 
abandonastes?”
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         Vi num manuscrito papel anônimo: 
“Estou apaixonado”. Poderia ser assinado.

É preciso coragem de quebrar a cara
         Paixão novinha em folha, saída do 
forno para que se passe a melhor man-
teiga. Paixão como aquelas dos temores e 
culpas das primeiras masturbações. É nis-
to que a raça humana cai em seu próprio 
desencontro: para que temer e ter culpa 
da paixão, por menos espiritual que seja 
e mais sensual que venha explodindo por 
todos os canais? Por todos os sistemas: 
neurovegetativos, circulatórios, digestivos, 
respiratórios?
        O papel manuscrito mostra como 
paixões podem ser anônimas e rimar com 
platônicas. “Estou apaixonado” (manuscrito 
em caixa baixa). “Estou apaixonado” conver-
ge com “não consigo mais me apaixonar”?
        Converge. Quando alguém diz que não 
consegue mais se apaixonar é porque ele, 
ou ela, sabe que o medo que agora carrega 
(semelhante ao da primeira masturbação) 
é porque a pessoa, o outro lado, já existe, 
foi reconhecido. Apenas, teoricamente, é 
inalcançável. É uma fuga do “estar apai-
xonado” para escamotear o próximo com 
“não consigo mais me apaixonar”. 
       Por isto, a força não estranha, que 
não tem nada de extraterrestre, que me 
leva a lembrar uma canção de Caetano 
Veloso dizendo que viu muitos cabelos 
brancos na face do artista e que me leva 
a ter certeza de que aquele amigo meu, 

que deve ter dobrado a esquina forman-
do um ângulo de depressão, vai achar a 
reta que desmente o sentimento de não 
ter mais paixão.
       Afinal, todos passamos pelo tempo, 
pelo espaço, misturamos nos telões e 
telinhas as épocas dos “Três mosqueteiros”, 
“Mulher Maravilha” e “Piratas do Caribe”, 
constatando que somos as mesmas pes-
soas, como nossos pais. Estamos sempre 
vendo “a mulher preparando outra pessoa”.
        É preciso ter a coragem de quebrar a 
cara, de ver que o uísque não é nenhum 
pecado ao Sul do Equador (como dizem os 
que se consideram puros).
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       É necessário ter a coragem de chorar 
na cama ou olhar o que supõe-se ser o 
último pôr do sol, de ouvir Frank Zap-
pa, Beatles, Alceu, Chico Buarque, Gil, 
Milton, Hermeto Paschoal e novos (como 
David Archuleta, o pianista Vítor Araújo 
- na foto - e Alex Farait), sem ter medo 
de apaixonadamente assobiar uma can-
ção brega qualquer.
         A convergência da paixão é mais 
forte que qualquer partido, aliança, ou 
coligação. 
        É preciso tê-la.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

Os escritores cotidianos são os profissio-
nais que mais intuitivamente colocam em 
prática os versos de Fernando Pessoa: “O 
poeta é um fingidor. Finge tão completa-

mente que chega a fingir que é dor a dor que 
deveras sente”. Na língua portuguesa, Pessoa 

foi o autor que mais demonstrou que sem 
filosofia não há poesia e vice-versa.

Cá estou, pilotando o avião, dando uma 
aula, prendendo um ladrão, fazendo uma 

cirurgia no esôfago de um paciente grave. É 
assim meu exercício de escrever. Às vezes, 
nele não importa o que aconteceu ontem, 
por mais doloroso que tenha sido. E como 

são grandes as dores do afeto...
Já que citei Fernando Pessoa e cá estou um 
pouco a fingir, lembro a última frase que 
ele escreveu. Foi em inglês: “I know not 

what tomorrow will bring”. Ou seja: “Não 
sei o que o amanhã trará”.

 



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de novembro de 2020

Jogo no Ceará
Com 13 pontos no Grupo 3 e ocupando a quarta colocação, o Campinense joga hoje pela 11ª 
rodada da Serie D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 15h30 contra o Floresta no 
Estádio Domingão, na cidade de Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza.   Página 15
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Vota Cidade é um aplicativo gratuito com o objetivo de encontrar candidatos que tenham afinidade com o perfil do eleitor

O eleitor indeciso em relação à 
escolha para a Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) conta com mais 
uma opção nestas eleições para aju-
dar a definir o voto. Uma ferramen-
ta gratuita, chamada Vota Cidade, 
foi desenvolvida com o intuito de 
encontrar candidatos a vereador 
que tenham mais afinidade com o 
perfil de cada cidadão.

A plataforma online está dis-
ponível em cinco cidades do Brasil 
durante a reta final desta campanha 
eleitoral com o objetivo de esti-
mular o voto consciente. “É uma 
ferramenta que começou em 2016, 
na cidade de Campinas, em São 
Paulo, desenvolvida por profes-
sores, estudantes e ativistas inte-
ressados em conectar eleitores e 
candidatos. Este ano decidimos 
fazer algo maior e espalhar para 
mais cidades”, explica Jerlan Alves, 
que integra o Minha Jampa, entida-
de que promove o Vota Cidade em 

João Pessoa.
Umas das justificativas para 

a promoção da ferramenta é que 
as eleições municipais de 2020 es-
tão sendo marcadas pelo número 
recorde de candidaturas ao Legis-
lativo, em razão do fim da coliga-
ção em disputas proporcionais. Na 
capital paraibana, por exemplo, 
foram registradas 663 candidatu-
ras à Câmara Municipal. “Temos 
mais de 600 candidaturas na cida-
de e a plataforma é toda baseada 
no que o candidato preenche. São 
trinta questões que os candidatos 
respondem para traçar o perfil”, 
explica Alves.

Ele ainda destacou que os 
voluntários do projeto entraram 
em contato com cada partido para 
conseguir falar com os candidatos 
e que boa parte dos que se candi-
dataram pela primeira vez adorou 
a ideia. “Conseguimos contato com 
cerca de 80% deles. O grande traba-
lho é convencê-los a migrar para a 
plataforma. Um ou outro que tinha 
o pé atrás, mas nossa plataforma 

é totalmente apartidária. Agora 
temos 110 candidatos registrados”, 
informa, acrescentando que o ca-
dastro de candidatos segue aberto.

Sobre a participação do elei-
torado nestes primeiros dias de 
lançamento, Jerlan Alves comenta 
que a receptividade está sendo mui-
to positiva. “O retorno está muito 
bom. Só nas primeiras 12 horas de 
divulgação, mais de 500 pessoas se 
cadastraram. São pessoas do primei-
ro voto, pessoas indecisas, que têm 
interesse na política e não sabem 
em quem votar. Fala-se muito em 
transparência relacionada ao finan-
ceiro, mas a transparência de ideias 
é muito importante”, defende.

Como funciona
A partir do cadastro no ende-

reço eletrônico https://app.vota.
org.br/, os eleitores se posicionam 
em relação a assuntos do cotidia-
no, dizendo se concordam ou não. 
São questões rápidas e fáceis para 
que, dentro de poucos minutos, 
seja criada uma lista de candidatos 

e candidatas por ordem de afini-
dade, aparecendo no topo aqueles 
que responderam de forma mais 
parecida.

A funcionalidade do match, 
isto é, o cruzamento das respostas 
dos eleitores com as respostas dos 
candidatos que gera a lista de can-
didaturas cadastradas por ordem 
de afinidade, está disponível para 
todo o eleitorado. Os organizadores 
ressaltam que a ferramenta terá fil-
tros para facilitar a vida de eleitores 
que queiram votar em um perfil es-
pecífico de candidato ou candidata. 
Após responder as questões, será 
possível escolher ver candidaturas 
apenas de homens ou de mulheres, 
por exemplo.

O Minha Jampa faz parte da 
Rede Nossas Cidades (RNC) e, por 
isso, eleitores de Campinas (SP), 
João Pessoa (PB), Recife (PE) e 
Porto Alegre (RS) poderão utilizar 
a ferramenta. A RNC, o Frontend 
Campinas e o Instituto Federal de 
São Paulo (IFSP) de Campinas são 
os realizadores do projeto.

Ferramenta promete ajudar 
eleitores a escolher vereador

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Política em Movimento

Justiça & Adjacências

Candidaturas coletivas
Dados da Rede de Ação Política pela Sus-
tentabilidade (Raps) mostram que em 
1994 foram registradas as duas primeiras 
candidaturas coletivas no país. O movi-
mento permaneceu tímido até 2016, ano 
em que houve um aumento significativo 
destas propostas, pelo menos 98 registros 
foram contabilizados. Levantamento do 
portal UOL para 2020, apenas na capital 
paulista, há 34 candidaturas coletivas. 
Números oficiais, no entanto, ainda não 
existem. O TSE não prevê legislação sobre 
o tema.

TSE e Facebook Brasil
Até o segundo turno das Eleições 2020, 
os usuários do Facebook no Brasil vão 
encontrar em suas contas na rede social a 
imagem de um megafone com a mensagem 
“Prepare-se para votar”. O convite direcio-
na o cidadão para site da Justiça Eleitoral. 
A função do Megafone faz parte da parce-
ria entre o TSE e o Facebook Brasil para 
combater a desinformação e incentivar a 
circulação de informações oficiais sobre o 
processo eleitoral.

Prestação de contas
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) rejeitou a prestação de contas da 
Prefeitura de Emas no exercício de 2017, 
imputando ao prefeito José William Segun-
do Madruga (MDB) o montante de R$ 319 
mil, referente a pagamentos irregulares a 
uma empresa de coleta de resíduos sólidos. 
Constam na decisão ainda multa e repre-
sentação ao Ministério Público, diante dos 
indícios da prática de ilícitos penais. Cabe 
recurso.

Digitalização dos feitos
Desde o mês de julho, por meio do Projeto 
‘Digitaliza’, o Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) iniciou a digitalização dos feitos 
físicos criminais no âmbito do 1º Grau para 
posterior migração ao Sistema do Processo 
Judicial eletrônico (PJe). Conforme dados 
da Gerência de Projetos do Poder Judiciário 
estadual, 40% dos 131.632 processos já fo-
ram totalmente digitalizados. Desse total, 
53.171 feitos já migraram para o Sistema 
do Processo Judicial eletrônico.

Trabalho em prisões
Com a assinatura de dois termos de coope-
ração nesta terça-feira (10), o CNJ dá início 
à construção de um Plano Nacional de 
Geração de Trabalho e Renda em Prisões, 
uma das prioridades da gestão do ministro 
Luiz Fux. Os acordos serão assinados pelo 
presidente do CNJ no início da sessão or-
dinária, às 14h, com o procurador-geral do 
Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, e com 
o presidente da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), GlademirAroldi.

Grupos de reflexão
Entre os meses de setembro e outubro, 
cerca de 240 pessoas foram capacitadas, 
por meio virtual, para atuarem nos grupos 
de reflexão, que trabalharão com homens 
que respondem judicialmente pela prática 
de violência contra a mulher. A iniciativa 
faz parte do projeto ‘Trabalhando com 
homens autores de violência doméstica 
contra mulheres’ e é fruto de parceria entre 
o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e o 
governo estadual.

Mediadores judiciais
A direção da Escola Superior da Magistra-
tura (Esma) reconheceu a Faculdade de 
Ensino Superior da Paraíba (Fesp) como 
instituição formadora para a realização 
de cursos a atuarem junto ao Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), nos termos do 
artigo 4º, I, da Resolução 6 da Escola Na-
cional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam), de 21 de novembro 
de 2016.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Ademilson josé 
ademilson2019jose@gmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

TRE inicia preparativos para a solenidade de 
posse do novo presidente da Corte Eleitoral

Na próxima quinta-feira 
(12), o atual vice-presidente e 
corregedor-geral Joás de Brito 
Pereira toma posse na presidên-
cia do Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba (TRE-PB). E será 
ele, e não o atual presidente, de-
sembargador José Ricardo Porto, 
quem vai comandar as eleições 
municipais deste ano no Estado. 
O TRE já iniciou os preparativos 
para a solenidade de posse que 
deverá ocorrer de forma virtual.

A mudança acontece por-
que, no dia anterior, dia 11, José 
Ricardo Porto completará o 
seu período de dois anos como 
membro do Tribunal Regional 
Eleitoral e não está entre os três 
nomes que foram indicados no 
começo do mês passado pelo 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) para compor o TRE pelos 
próximos dois anos.

Os novos nomes indicados 
foram os dos desembargadores 
Leandro dos Santos e Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos e da 
desembargadora Maria de Fáti-
ma Moraes Bezerra Cavalcanti. 
Caberá a Leandro dos Santos 
ocupar a vice-presidência do 
TRE. Sua posse está prevista 

para o dia 13, um dia após Joás 
de Brito ascender de vice para 
presidente da Corte.

A cada dois anos, o TJPB in-
dica três desembargadores como 
membros do TRE e, mesmo que 
seu mandato como presidente 
ainda perdurasse até março do 
próximo ano, José Ricardo Por-
to precisa se afastar no dia 11 
porque, a partir dessa data, ele 
não será mais desembargador 
membro do TRE.

Com o seu afastamento, o 
atual vice, Joás de Brito Pereira, 
assume para completar o man-
dato de presidente de José Ricar-
do Porto, podendo permanecer 
até 2022, quando, também, ter-
mina o seu período como mem-
bro e como presidente do TRE.

O próximo presidente do 
TRE-PB, desembargador Joás 
de Brito Pereira Filho, nasceu 
em João Pessoa e concluiu o 
Curso de Direito pela Univer-
sidade Federal da Paraíba em 
1984. Atuou como procurador 
do Estado, aprovado em concur-

so público no ano de 1987; foi 
procurador-geral adjunto por 
duas vezes e procurador-geral 
em 2003. Exerceu os cargos de 
assessor técnico junto às Secre-
tarias do Planejamento e Coor-
denação Geral; Gabinete Civil do 
Governador; Unidade Setorial de 
Planejamento da Secretaria das 
Finanças do Estado. Ele exerceu 
também o cargo de presidente 
do Tribunal de Justiça da Paraíba 
no biênio 2017-2019.

O futuro vice-presidente do 
TRE-PB a partir do próximo dia 
13, desembargador Leandro dos 
Santos, é graduação em Direito 
pela Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e tem atuação 
mais efetiva na área do Direito 
Civil e do Consumidor. É espe-
cialista em Ciências Criminais e 
também em Gestão Jurisdicional 
de Meios e Fins, ambas pelos Ins-
titutos Paraibanos de Educação. 
Atualmente, é diretor do Núcleo 
Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos 
do TJPB.

Desembargador Joás de 
Brito Pereira vai comandar 

as eleições municipais 
deste ano na Paraíba

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e o WhatsApp 
anunciaram o balanço preli-
minar da plataforma de de-
núncia de contas suspeitas 
de disparos de mensagens em 
massa. O Programa de Enfren-
tamento à Desinformação é 
uma plataforma de denúncias 
feita por parceria entre o TSE 
e o WhatsApp para combater 
a viralidade e as notícias fal-
sas nas Eleições 2020.

No período de 27 de se-
tembro a 26 de outubro, o 
canal recebeu 1.037 denún-
cias, sendo 17 descartadas 
por não estarem relacionadas 
às eleições. Os dados foram 
enviados ao WhatsApp para 

que seja verificado se as con-
tas indicadas violaram seus 
termos de serviço.

Após uma primeira etapa 
de revisão, o WhatsApp iden-
tificou números duplicados 
e inválidos, desses restaram 
720 contas válidas e 256 fo-
ram banidas por violação de 
seus termos de serviço, nú-
mero que corresponde a mais 
de 35% das contas válidas 
enviadas pelo TSE.

Do total de contas bani-
das, mais de 80% foram der-
rubadas de forma proativa e 
automática pelo sistema de 
integridade do WhatsApp, 
antes mesmo de serem re-
portadas.

Dados de parceria são 
divulgados pelo TSE

A Rádio Tabajara FM 
(105,5) está finalizando a sé-
rie de entrevistas realizadas 
dentro da cobertura das Elei-
ções 2020 com os candidatos 
às prefeituras de algumas ci-
dades paraibanas. A cobertu-
ra está sendo encerrada com 
os candidatos do município 
de Lucena, no programa ‘Jor-
nal Estadual’, apresentado 
por Rayo Miranda e Judivan 
Gomes.

Ontem, a entrevista foi 
realizada com Leomax da Cos-
ta (Solidariedade) e, na próxi-
ma semana, serão convidados 
a participar das entrevistas 

os candidatos Professor Ger-
son (Patriota) e Sueli Cunha 
(PCdoB). Ainda passaram pelo 
programa os postulantes de 
Santa Rita e Bayeux.

No programa ‘Fala Paraí-
ba’, comandado pelos apresen-
tadores Ívina Souto e Petrônio 
Torres, passaram os candida-
tos a prefeito de João Pessoa, 
Cabedelo, Alhandra e Guara-
bira. Todos tiveram a oportu-
nidade de falar sobre as pro-
postas em áreas como saúde, 
educação, mobilidade urbana, 
infraestrutura, entre outras, 
dentro de nove eixos temáti-
cos escolhidos pela emissora, 
que ao lado do Jornal A União 
integra a Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC).

Rádio Tabajara: ciclo de 
entrevistas é encerrado



Biden lidera na Pensilvânia e
fica mais perto da Casa Branca
Diferença entre o candidato democrata e o republicano Donald Trump aumentou para 12.390 votos no Estado

A vantagem do candidato 
democrata à Presidência dos 
Estados Unidos, Joe Biden, so-
bre o presidente republicano, 
Donald Trump, na apuração 
da eleição presidencial nor-
te-americana no Estado da 
Pensilvânia aumentou para 
12.390 votos, com 96% das 
cédulas apuradas, mostraram 
dados da Edison Research 
nessa sexta-feira.

De acordo com os núme-
ros, a vantagem de Biden au-
mentou de 9.746 votos, para 
12.390. Ainda segundo a Edi-
son Research, Biden aparece 
com 49,5% dos votos, contra 
49,3% de Trump. A apuração 
continua. Se vencer na Pen-
silvânia, que dá 20 votos no 
Colégio Eleitoral, que decide 
o vencedor da eleição presi-
dencial nos EUA, Biden supe-
rará a marca de 270 votos no 
Colégio Eleitoral necessários 
para chegar à Casa Branca.

De acordo com a Edison 
Research, Biden tem no mo-
mento 253 votos no Colégio 
Eleitoral, contra 214 de Trump.

Apuração dos votos está chegando ao fim nos últimos estados, mas o resultado da eleição está longe de ser conhecido

Foto: Agência Brasil

Câmara dos Deputados

Maia quer votar reforma tributária 
antes do projeto de autonomia do BC

Defendida por agentes 
do mercado financeiro e uma 
das bandeiras da equipe 
econômica do governo Jair 
Bolsonaro, o projeto de auto-
nomia do Banco Central (BC) 
deve avançar na Câmara só 
após a reforma tributária 
andar, no que depender do 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). Para ele, o 
projeto sobre a instituição 
presidida por Roberto Cam-
pos Neto não é urgente no 
curto prazo.

“Aceito votar autono-
mia do Banco, aceito, é cla-

ro, votar os depósitos vo-
luntários, mas aí temos que 
organizar melhor a pauta 
até o fim do ano. É só o go-
verno ter boa vontade na 
reforma tributária”, disse 
Maia, ao participar de even-
to organizado pelo Itaú. “A 
reforma tributária tem im-
portância muito maior que 
autonomia do Banco Cen-
tral”, comentou.

O projeto de autonomia 
do BC foi aprovado na terça-
feira, 3, pelo Senado e agora 
precisa do aval dos depu-
tados para virar lei. O texto 
mantém o controle dos pre-
ços como objetivo central, 
mas inclui ainda duas novas 

metas acessórias, sem pre-
juízo à principal: suavizar as 
flutuações do nível de ativi-
dade econômica e fomentar 
o pleno emprego no país. O 
governo concordou com a 
redação da proposta, apesar 
de o BC ser historicamente 
contrário a ampliar o escopo 
da atuação.

Maia já reclamou ou-
tras vezes da falta de empe-
nho e atuação do governo 
para se aprovar a medida. 
Na semana passada, acusou 
o presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, 
de ter vazado informações 
sobre conversa que os dois 
tiveram no dia da decisão do 

Comitê de Política Monetá-
ria (Copom), que manteve a 
taxa Selic em 2% ao ano.

Ao jornal O Estado de 
S. Paulo, Maia criticou a 
articulação do presidente 
do BC em alertar sobre os 
reflexos para a economia 
da dificuldade do Congres-
so em avançar com as vo-
tações da pauta de ajuste 
fiscal. Segundo o presidente 
da Câmara, Campos Neto 
tentou fazer uma articula-
ção política, sem combinar, 
o que não seria papel dele, 
mas dos ministros da Eco-
nomia, Paulo Guedes, e da 
articulação política, Luiz 
Eduardo Ramos.

Uma advogada nascida 
no Brasil e que atua na Fló-
rida está acompanhando a 
apuração dos votos na Geór-
gia, Estados Unidos, a convi-
te do Partido Republicano, 
do candidato Donald Trump. 
Ingrid Domingues McConvil-
le vive em território norte-a-
mericano há 55 anos, 25 dos 
quais lidando com direito 
imigratório. Para ela, o “mo-
mento é histórico” e o siste-
ma eleitoral “complexo”. 

“Fui convidada a fazer 
parte de uma equipe de ad-
vogados que está atuando 
em vários estados, acom-
panhando a contagem dos 
votos presidenciais”, contou 
hoje (6) à Agência Brasil a 
advogada que tem cidadania 
norte-americana, e está em 
Atlanta, capital do Estado da 
Geórgia. 

Brasileira 
na apuração

Geórgia fará recontagem de votos

O secretário de Estado da Geór-
gia, Brad Raffensperger, confirmou 
na tarde de ontem que haverá 
recontagem de votos no Estado. O 
presidente Donald Trump faz, após 
resultados desfavoráveis na apura-
ção, uma blitz judicial para tentar 
reverter as perdas que tem tido em 
alguns estados, como a Geórgia, 
para o seu concorrente democrata.

Por volta das 13h de ontem, Joe 
Biden aparecia à frente do presidente 
Trump no Estado tradicionalmente 
republicano com uma vantagem in-
ferior a 1.100 votos. As estatísticas 
apontam empate de 49,4% dos dois 
candidatos na Geórgia, com 98% 
das urnas apuradas. Biden - que já 
garantiu 253 delegados - lidera no 
Arizona (11 delegados), Geórgia 
(16), Nevada (6) e Pensilvânia (20). 
Se confirmar todas as vitórias, alcan-
çará a marca de 306 delegados - 270 
são necessários para o triunfo.

Além da Geórgia, pelo menos 

outros três estados decisivos para o 
desfecho da apuração das eleições 
americanas deste ano podem passar 
pelo processo de recontagem de 
votos - o que atrasaria ainda mais 
o resultado da disputa. São eles: 
Pensilvânia, Nevada e Wisconsin.

 
Incógnita
Passados três dias da eleição, 

ainda não se sabe quem será o 
próximo presidente dos Estados Uni-
dos. Até o momento, projeções da 
imprensa americana indicam que o 
democrata Joe Biden está mais perto 
de vencer a corrida. Em pelo menos 
seis estados, a apuração dos votos 
ainda está em andamento.

Na Pensilvânia e na Geórgia, 
onde os votos ainda são contabili-
zados, a disputa está acirrada entre 
Biden e o republicano Donald Trump, 
que tenta a reeleição. As legislações 
dos dois estados abrem margem 
para possíveis recontagens no caso 
de haver uma margem estreita entre 
os candidatos.

Camila Turtelli
Agência Estado

Agência Estado

Agência Brasil
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Trumpismo x 
Bolsonarismo

Alberto Madeira Neto
Acilino 

amadeiraneto@gmail.com

Desde que Bolsonaro assumiu a presidência da Repú-
blica que, por uma série de fatores, as forças reacionárias 
emergiram de seus esconderijos e, em vestes ditas conser-
vadoras, passaram a imitar o que de mais nefasto a direita 
republicana dos EUA produziu nos últimos tempos: Donald 
Trump e o trumpismo. 

A grande imprensa, as agências de notícias e os insti-
tutos de pesquisas internacionais  já dão como quase certa 
a retirada de Trump da vida política, pois pelas projeções 
e cálculos estatísticos, a cada hora se chega mais perto da 
evidência de que Joe Biden ganhará as eleições americanas 
de 2020, pelo partido Democrata. 

Contudo, pelas análises políticas mais abalizadas 
no mundo, Donald Trump perderá as eleições e envidará 
todos os esforços possíveis para judicializar o resultado, 
pondo em dúvida a sua lisura e institucionalidade. Os 
mesmos analistas não têm bola de cristal para anunciar 
se ele logrará êxito nas barras dos tribunais estaduais e 
até mesmo na Suprema Corte americana. 

A magnitude da polaridade ilustrada pelos números 
e percentuais da disputa entre republicanos e democratas 
(empate técnico) revela que Trump poderá ser vencido, 
mas deixará como legado o trumpismo.

Economicamente o trumpismo vai de encontro às 
novas configurações da vigente geopolítica internacio-
nal, principalmente pela falta de empatia com as pautas 
ambientais. A tropa de choque do trumpismo ou a sua 
vanguarda é composta pelos “losers” (perdedores em 
bom português) em razão do ocorrido desmonte dos res-
quícios do fordismo americano. As grandes corporações 
se fragmentaram com a revolução tecnológica dos anos 
1980/1990, e novas empresas ganharam protagonismo 
nos anos 2000/2010 (Apple, Microsoft, Nike, Facebook, 
Twiter, WhatsApp, Fintecs e Startups promissoras), dei-
xando a classe média, branca e sem curso superior de fora 
do “american dream”, também sequiosa do renascimento 
do pensamento “american first” às custas de muito racismo 
e intolerâncias variadas.

Mas, o trumpismo é uma força adormecida no seio 
da sociedade americana conservadora. Em “A Corrosão 
do Caráter (1998)”, Richard Sennett anuncia e traça um 
perfil psicológico do que viria a ser a natureza dos adep-
tos de Donald Trump, o grande catalisador da revolução 
anticivilizatória e anticientífica, e que tem como base o 
negacionismo ampliado e a religiosidade cristã como 
plataforma segura para a prosperidade sem necessidade 
de erudição e de cultura livre.

O processo de imitação do trupismo pelo bolsonaris-
mo, aqui no Brasil, tem produzido um atraso político-eco-
nômico reforçado por uma descabida introdução da pauta 
de costume ensandecida pelos descontentes com os rumos 
que o país tomou. Principalmente com o fim da ditadura 
militar e desmantelamento da política de privilégios to-
talizantes mitigada pelas políticas públicas dos governos 
de centro-esquerda nos anos pós-Constituição de 1988.

A bem da verdade, fica nos EUA o trumpismo “root” 
só que sem institucionalidade política representativa. E no 
Brasil, como fica o bolsonarismo a partir de uma provável 
vitória de Joe Biden e Kamala Harris?

Para a ala reacionária bolsonarista tupiniquim, nada 
muda. Para os analistas mais realistas, os prováveis ganha-
dores democratas tentaram se alinhar aos europeus nas 
pautas mais urgentes e emergentes de condução da agenda 
da geopolítica internacional, em novos moldes, podendo o 
Brasil ficar no isolamento até mesmo entre os vizinhos do 
Sul da América Latina (Argentina, Bolívia e Chile).

No ano de centenário de nascimento de Celso Furtado, 
fica a lição do mestre estruturalista sobre o desenvolvi-
mento econômico endógeno brasileiro. 

Verdade que na contramão do pensamento de Furta-
do, os bolsonaristas se cobrem com a bandeira americana 
e exaltam as truculências de Donald Trump, negando 
por completo quaisquer possibilidades de criatividade 
na economia brasileira. No  Brasil, as possibilidades de 
desenvolvimento econômico, com Bolsonaro à frente 
do Executivo nacional continuam muito exógenas e com 
muitas externalidades negativas a perder de vista daqui 
pra frente.
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Jogo acontece no Estádio Domingão, em Horizonte-CE, e a Raposa aposta nos gols de Jobson e Rafael Ibiapino

Campinense tenta se manter
no G4 hoje contra o Floresta

Com 13 pontos no grupo 
3 e ocupando a quarta colo-
cação, o Campinense vai em 
busca, hoje, pela 11ª rodada 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro, às 15h30, contra 
o Floresta-CE, no Estádio Do-
mingão, na cidade de Hori-
zonte, Região Metropolitana 
de Fortaleza, com o objetivo 
de se manter na zona de clas-
sificação para a segunda fase. 
Durante a semana, o técnico 
Hélio Cabral insistiu bastan-
te nas jogadas ofensivas de 
cruzamentos e finalizações. 

Em relação à equipe que 
entrará em campo no inte-
rior do Ceará, ele deve optar 
por um ataque sendo forma-
do por Jobson e Rafael Ibia-
pino, mesclando a experiên-
cia com a juventude.

Cabral destacou a qua-
lidade do adversário, apesar 
de estar em jejum de vitó-
rias. “Quando jogou conosco 
aqui em casa, o Horizonte 
mostrou que é um time bem 
treinado e que tem qualida-
de, apesar de alguns jogos 
sem vencer nessa competi-
ção e, por isso, é preciso ter-
mos cuidado, pois é um cam-
peonato difícil. Mas o grupo 
está bem e assimilando com 
muita determinação os tra-
balhos”, disse.

A provável escalação da 
Raposa para mais um jogo do 
Brasileiro da Série D pode ser 
Wellington, Alex Travassos, 
Anderson, Rômulo e Fabi-
nho; Bruno Menezes, Breno, 
Téssio, Matheus, Jobson e Ra-
fael Ibiapino. Já a arbitragem 
será comandada por Silvio 
André Loureiro de Lima, do 
Mato Grosso, tendo como as-
sistentes, os cearenses, Nail-
ton Junior de Sousa Oliveira e 
Yuri Rodrigues Cunha. O Flo-
resta-CE está a uma posição 
na frente do clube paraibano, 
com 17 pontos com uma vi-
tória a mais ( 4 contra 3).

A rodada de hoje come-
ça com Globo-RN x Salgueiro, 
a partir das 15h e se encerra 
com Afogados x América-RN, 
às 19ho.

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

Pedro é convocado para a seleção

Corinthians anuncia zagueiro Jemerson

Vargas reforça o
Atlético Mineiro

Flamengo x São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil

O técnico Tite convocou, ontem, o 
atacante Pedro, do Flamengo, para 
os dois próximos jogos da seleção bra-
sileira nas Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022, que será no Catar. 
Com a decisão, a lista de convocados 
passa a ter 24 nomes. Neymar não 
será cortado, mas está fora do primei-
ro jogo - contra a Venezuela, na próxi-
ma sexta, no Estádio do Morumbi, em 
São Paulo -, pois se recupera de uma 

lesão no adutor da coxa esquerda. De 
acordo com o médico da seleção bra-
sileira, Rodrigo Lasmar, há a expecta-
tiva de que Neymar evolua bem na 
recuperação e esteja em condições de 
atuar contra o Uruguai, no dia 17, no 
Estádio Centenário, em Montevidéu. 
O jogador do Paris Saint-Germain se 
apresentará normalmente na Granja 
Comary, em Teresópolis (RJ), na pró-
xima segunda-feira.

O Corinthians anunciou, ontem, a con-
tratação do zagueiro Jemerson junto ao 
Monaco, da França. O jogador de 28 
anos, que está no Brasil desde a última 
terça para a realização de exames mé-
dicos e acerto de processos burocráticos, 
chega em definitivo até o final de junho 
de 2021. Sua apresentação oficial deverá 
acontecer na próxima segunda. Formado 
nas categorias de base do Confiança, de 
Sergipe, o reforço do Corinthians teve 

passagem marcante no Brasil pelo Atlé-
tico-MG, onde venceu cinco títulos - entre 
eles a Copa Libertadores (2013), Recopa 
Sul-Americana (2014) e Copa do Brasil 
(2014). Foi para o Monaco em 2016, 
onde atuou por 153 vezes e venceu o 
Campeonato Francês na temporada 
2016/2017. Jemerson já foi convocado 
para a seleção brasileira em duas opor-
tunidades: uma em 2015, pelo técnico 
Dunga, e outra em 2017, por Tite.

O Atlético-MG está muito perto de 
acertar com mais um reforço. O clube 
anunciou, ontem, em suas redes so-
ciais, que o atacante chileno Eduardo 
Vargas, um antigo pedido do técnico 
argentino Jorge Sampaoli, chegará 
neste sábado a Belo Horizonte para 
realizar exames médicos, acertar os 
últimos detalhes do contrato e assi-
nar um compromisso por dois anos. 
"O atacante chileno Eduardo Vargas 
chegará a Belo Horizonte neste sábado 
para realizar exames médicos e acertar 
os últimos detalhes do contrato, que 
terá dois anos de duração", informou o 
Atlético-MG em sua conta no Twitter. 
Vargas, de 30 anos, é jogador do Ti-
gres, do México, e tinha contrato com 
o clube até o final deste ano. Mesmo 
com a possibilidade de trazê-lo em 
janeiro de graça, já que o chileno pode 
assinar um pré-contrato, a diretoria do 
Atlético-MG acertou um valor com os 
mexicanos para liberá-lo agora.

Em sorteio realizado, ontem,, na sede da CBF, foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e o cha-
veamento até a decisão. O duelo de maior destaque fica para Flamengo x São Paulo. Os outros jogos são: Cuiabá x Grêmio, 
Internacional x América-MG e Palmeiras x Ceará. As semifinais também foram definidas. Quem passar de Flamengo x São Paulo 
vai enfrentar o classificado de Cuiabá x Grêmio. E o outro lado fica para quem avançar de Internacional x América-MG e Ceará 
x Palmeiras. Os duelos serão disputados nas duas próximas semanas (entre 9 e 20 de novembro). A definição das datas dos 
confrontos acontecerá nas próximas horas.  São Paulo, Ceará, Grêmio e América-MG fazem o segundo jogo em casa.

Curtas
Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Campeonato Brasileiro da Série D - Grupo 3

PArtiCiPAnteS PG J V e D GP GC SG
1º América-RN 21 10 6 3 1 18 6 12
2º Salgueiro-PE 19 10 5 4 1 13 5 8
3º Floresta-CE 17 10 4 5 1 12 7 5

4º Campinense-PB 13 10 3 4 3 10 10 0
5º Afogados-PE 10 10 3 1 6 11 21 -10
6º Globo-RN 10 10 2 4 4 10 15 -5
7º Atlético-PB 9 10 3 0 7 12 15 -3
8º Guarany-CE 9 10 2 3 5 9 16 -7

Foto: Samir Oliveira/Campinense

JoGoS 
DE HoJE 

n Série A 
18h
Athletico-PR x  Fortaleza
19h
São Paulo x  Goiás
21h
Atlético-GO  x  Corin-
thians

n Série B
16h
Brasil-RS x  Cuiabá
16h30
Figueirense x  Operá-
rio-PR
18h30
América-MG x Ponte 
Preta
21h
Chapecoense x Oeste

n Série C
17h
Botafogo-PB x Impera-
triz
Manaus x Ferroviário
19h
Santa Cruz x  Vila Nova

n Série D
15h
Globo FC x  Salgueiro
Cabofriense x Bangu
15h30
Floresta x Campinense
Cabofriense x Bangu
16h
Independente-PA x  Fast
River-PI x  Moto Club
Freipaulistano x  Co-
ruripe
Aparecidense x Goia-
nésia
Rondonópolis x R.No-
roeste
Tupynambás x Villa No-
va-MG
Novorizontino x Marcí-
lio Dias
17h
Bahia de Feira x Palmas
Joinville x Pelotas
18h
Rio Branco-AC x  Galvez
Ferroviária x Toledo
São Caetano x Tubarão
19h
Afogados x América-RN
20h30
Atlético-BA x Brasiliense

11ª RoDADA 
n Hoje 
15h
Globo FC x Salgueiro
15h30
Floresta x  Campinense
19h
Afogados x América-RN
n Amanhã
15h30
Guarany de Sobral x  
Atlético-PB

Jogadores do Campinense estão mais confiantes depois da equipe chegar à zona de classificação e encaram mais um grande desafio hoje fora de casa



Adversário de hoje, no Almeidão, só somou um ponto em 13 jogos e vem sendo saco de pancadas no grupo A

Botafogo tem tudo para sair
vencedor contra o Imperatriz

Vencer e por uma boa 
margem de gols para melho-
rar o saldo que está negati-
vo. É com essa obrigação que 
o Botafogo entra em campo 
hoje para enfrentar o lanterna 
de toda a Série C, o Impera-
triz do Maranhão. O jogo está 
programado para as 17 horas, 
no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa e será válido pela déci-
ma-quarta rodada da competi-
ção. A arbitragem será de um 
trio de Pernambuco, coman-
dado pelo árbitro Rodrigo José 
Pereira de Lima, auxiliado por 
Bruno César Chaves Vieira e 
John Andson Alves Ribeiro. 

A apenas cinco jogos do 
final da fase de classificação, o 
Botafogo é o penúltimo coloca-
do do grupo A com apenas 12 
pontos, e precisa tirar no míni-
mo 4 pontos de diferença para 
as outras equipes fora da zona 
de rebaixamento. Em outras 
palavras, o Belo terá de ven-
cer no mínimo 3 dos 5 jogos 
e o primeiro é neste sábado, 
contra o pior time do campe-
onato. Um adversário que em 
13 jogos perdeu 12 e empatou 
uma vez. Se o Alvinegro da es-
trela vermelha não fizer muito 
bem feito o dever de casa, di-
ficilmente conseguirá se livrar 
da queda para a Série D.

O Botafogo pode ter hoje 
muitas estreias. A primeira 
delas, e já garantida, é a do téc-

nico Evaristo Piza, que está de 
volta ao clube, após 8 meses, e 
terá o desafio de livrar o time 
da degola. Além dele, a dire-
toria trouxe de volta o meia 
Marcos Aurélio e contratou o 
lateral direito Elias e o atacan-
te Marlon Martins. Todos eles 
estavam atuando pelos seus 
clubes e em condições de jogo 
para hoje. A escalação depen-
de do treinador, que não deu 
nenhuma pista se pretende 
mexer na equipe de cara, logo 
na sua estreia, mas tudo indica 
que sim, e principalmente du-
rante a partida, já que são per-
mitidas no momento 5 substi-
tuições.

Para este jogo, Evaristo 
já terá à disposição também o 
lateral Marcos Martins, o meia 
Erivelton, o atacante Diego 
Rosas e o meia Igor Leite. To-
dos estes atletas não atuaram 
contra o Jacuipense, porque 
estavam entregues ao depar-
tamento médico. Por outro 
lado, o zagueiro Luís Gustavo 
e o atacante Mário Bahia con-
tinuam em tratamento e estão 
vetados para a partida.

O Imperatriz vem de uma 
goleada em casa por 6 a 1 
para o Santa Cruz e joga agora 
apenas para cumprir tabela, 
porque já está virtualmente 
rebaixado para a Série D. Com 
dívidas junto à Fifa, o clube re-
lacionou 21 jogadores para a 
partida, mas só poderá utilizar 
16, porque está proibido de 
registrar atletas no momento.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de novembro de 202016
Esportes

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Geraldo Varella

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

“Esta, meu filho...foi pro beleléu!”.

Ele nasceu na querida cidade canaviei-
ra de Santa Rita, precisamente no dia vinte 
e dois de fevereiro do ano de mil novecen-
tos e quarenta e dois. Foi registrado pelos 
seus pais com o nome de Eudes Moacir 
Toscano, mas para o mundo da bola ficou 
conhecido como “Eudes Toscano”. Naquela 
cidade, ele sedimentou os seus primeiros e 
importantes conhecimentos que posterior-
mente o mundo iria lapidá-los.

Em 1958, Eudes Toscano foi uma das 
revelações do antigo time de futebol do 
CTP – Companhia de Tecidos Paraibana 
Esporte Clube, fábrica que monopolizava e 
empregava muitas famílias naquela região. 
Os bons atletas eram selecionados para 
vestir a camisa do time e automaticamente 
eram contratados para trabalhar na empre-
sa.  Eudes foi mandado pela CTP para fazer 
um curso em Campina Grande, oportunida-
de que foi convidado para fazer um teste no 
Treze Futebol Clube, time que conquistou o 
seu coração.

Mas o microfone esportivo seria o seu 
destino. Jogar futebol passaria a ser apenas 
um lazer com a camisa da ACEP – Associa-

ção dos Cronistas Esportivos da Paraíba. 
Tudo começou na Rádio Difusora de Santa 
Rita, passando pela Rádio Sociedade e 
logo em seguida chegando para integrar a 
potente Rádio Arapuan. Depois trabalhou 
na Rádio Caturité e em 1968 chegou para 
integrar e escrever o seu nome na Rádio 
Tabajara.

O seu extenso e rico currículo também 
inclui passagens na imprensa escrita, por 
várias vezes quando assinou a coluna “na 
boca do gol”, nas páginas do centenário Jor-
nal A União. Aliás, essa coluna foi transfor-
mada em um prazeroso livro com o mesmo 
nome. Posteriormente, Eudes também 
lançou o livro “Tirando de letra, histórias e 
estórias no esporte e no rádio”.

Em seus mais de cinquenta anos de 
radiofonia esportiva, o nosso capitão trans-
mitiu as Eliminatórias das Copas do Mundo 
de 1970, 1978 e 1994. A Copa Independên-
cia de 1972, a Copa do Mundo de 1990 e 
várias Copas América.

Esteve presente e nos repassando as 
emoções na histórica decisão do campe-
onato paraibano de 1968, decidido den-
tro do estádio Presidente Vargas, onde o 
Botafogo Futebol Clube conseguiu o título, 

com um gol de cabeça do zagueiro Lando, 
nos últimos minutos da partida. De repente 
faltou energia, houve um grande tumulto, 
o juiz encerrou o jogo e muita gente teve 
que pular um muro e abrigar-se em uma 
unidade da polícia militar.

Também nos emocionou quando 
narrou o discutido milésimo gol de Pelé, de 
pênalti, no dia 14 de novembro de 1969, no 
antigo estádio José Américo de Almeida, o 
saudoso campo olímpico do Boi Só. 

E quando foi no dia 6 de março de 
1980, em pleno estádio do Maracanã, Eu-
des Toscano narrou nos potentes microfo-
nes, da Rádio Tabajara, para toda a Paraíba, 
aquele jogo em que o Botafogo Futebol Clu-
be, do mestre Zé Eduardo, venceu o Clube 
de Regatas Flamengo, de Zico e companhia.

Eudes Moacir Toscano faz parte de 
uma geração de cronistas esportivos que 
desde cedo aprendemos a escutar e a res-
peitar. Eles realmente formavam opinião.  
Uma época de ouro do nosso rádio. Sobrava 
competência, conhecimento e seus respec-
tivos nomes se confundiam com o da Rádio 
Tabajara.

E quando foi nesta semana, cami-
nhando para completar 79 anos de idade, 

Eudes Toscano deu adeus e participou do 
seu último programa esportivo na Rádio 
Tabajara. Perde-se um cronista de catego-
ria internacional. Perde-se um autêntico 
conhecedor do nosso futebol. Perde-se 
um profissional ético, amigo e unânime 
na classe.

Só nos resta pedir a Papai do Céu para 
dar-lhe bastante saúde para continuar 
sendo esse ser humano maravilhoso, ad-
mirado e que ajudou a muitos cronistas em 
início de carreira. Vida longa ao capitão!

A unanimidade de Eudes Toscano

Eudes Toscano, um dos maiores nomes do rádio esportivo

Foto: Divulgação

Campeonato Brasileiro da Série C - Grupo A

ParticiPantes PG J V e D GP Gc sG
1º Santa Cruz-PE 30 13 9 3 1 24 10 14
2º Vila Nova-GO 24 13 6 6 1 15 6 9
3º Remo-PA 23 13 6 5 2 17 8 9

4º Manaus-AM 18 13 4 6 3 13 12 1
5º Ferroviário-CE 17 13 5 2 6 16 15 1
6º Jacuipense-BA 17 13 4 5 4 15 17 -2
7º Paysandu-PA 16 13 4 4 5 17 14 3
8º Treze-PB 16 13 4 4 5 14 14 0
9º Botafogo-PB 12 13 2 6 5 10 15 -5
10º Imperatriz-MA 1 13 0 1 12 8 38 -30

14ª RodAdA 
n Hoje 
17h
Botafogo-PB x Imperatriz 
17h30
Manaus x  Ferroviário
19h
Santa Cruz x  Vila Nova
n Amanhã
18h
Remo x Treze
20h
Jacuipense x Paysandu

Foto: Instagram/Botafogo

Muita disposição nos treinamentos 
da semana para os jogadores do 
Belo buscarem a terceira vitória 
no Campeonato Brasileiro



 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
SEPARATA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00029/2020, que objetiva:Aquisição de equipamentos 
médicos hospitalares para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues, Areia/PB., 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME – R$ 26.795,00

Areia - PB, 26 de outubro de 2020.
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículo tipo van, para atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00030/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00358/2020 - 06.11.2020–TA-

TIANA CAPITANIO VEICULOS - R$ 430.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00031/2020, que objetiva: Medicamentos destinado 
a atender as demandas do Hospital Dr. Hercilio Rodrigues, Farmácia Básica, Programa Melhor em 
Casa (SAD) e CAPS - Areia/PB.;HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOAPITALARES LTDA – R$ 36.508,10; 
PHARMAPLUS LTDA – R$ 50.761,50; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS LTDA – R$ 62.906,80; CIRURCIGA MONTEBELLO LTDA – R$ 10.500,00; 
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP – R$ 9.287,70; PHOSPODONT LTDA - R$ 17.409,80; 
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – R$ 4.760,00

Areia - PB, 06 denovembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00032/2020, que objetiva: Aquisição e instalação 
de câmeras e material para estruturação de rede de monitoramento dos serviços de saúde do 
município.;HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO RIBEIRO 
DE SOUZA - R$ 56.189,60

Areia - PB, 06 denovembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Novembro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de Cemitério Municipal - 
Areia/Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: 
WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 07 de Novembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA PARA O 

ENFRENTAMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS – “COVID-19”, de conformi-
dade as Legislações pertinentes. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV0007.2020 
– (Decretos Municipais, Nota Técnica TCE/PB, Leis Federais e Medida Provisória 961/2020. 
DOTAÇÃO: Crédito Especial: Lei 610/2020 – 02.041-10.302.0012.1150 – 4.4.90.51.01-00-214 – 
Obras e Instalações - RECURSOS: CUSTEIO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses. VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: 31.12.2020. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ALAGOINHA e SOBRAL CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ 19.967.720/0001-59 - CT Nº 154/2020 
- 29.10.2020 - R$ 105.414,24 – cento e cinco mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e quatro 
centavos. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

SHÊNIA DA SILVA SOARES BRONZEADO
 Gestora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratada de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação nº 00007/2020. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR.
CONTRATADA: JANDERLLES SILVA GOMES - ME
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços no treinamento, acompanha-

mento presencial e mensal e locação de 15 equipamentos tablets e acompanhamento mensal do 
desenvolvimento dos trabalhos dos profissionais responsáveis pelo cadastramento e atualziação das 
familias  do município de Aguiar-PB,  atendendo solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente.   

VALOR MENSAL DE R$: 15.000,00 (quinze mil reais).
VALOR GLOBAL DE R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 
VIRGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2020

Aguiar - PB, em  06 de Novembro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00023/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  00023/2020,  do tipo menor preço por item, para elaboração do projeto do açude 
abobora, no município de Aguiar, cuja abertura será no dia 25.11.2020 às 09:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar—PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 06 de Novembro de 2020
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento Pregão Presencial n° 00010/2020, para manutenção corretiva e preventiva periódica 
e consertos, em ar condicionados e ADJUDICO o seu objeto à empresa ERIVALDO GOMES 
LACERDA - MEI, CNPJ N° 25.226.938/0001-55, com o valor global de R$ 6.390,00 (seis mil, 
trezentos e noventa reais). 

Aguiar - PB, 06 de  Novembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 017/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
TIPO AMBULÂNCIA.  Data de abertura: 19/11/2020 às 09h00min (horário local), por meio do site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço: Av. Nossa Sra. do Desterro, 
1040, Bairro Novo, (Sede da CPL), no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-1375. E-mail:cplboqueirao@gmail.com.Edital:www.boqueirão.pb.gov.br;ttps://www.
comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 06 de novembro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 048/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços gráficos. 
Data de abertura: 19/11/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 
Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:00 à 12:00.  Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 06 de Novembro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra 

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 
vestiário e arquibancada coberta, localizada na Aldeia São Miguel, neste munícipio. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: NCE CONSTRUCAO E IMPER-
MEABILIZACAO EIRELI - Valor: R$ 131.898,38. 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 Dom Pedro Ii, 
681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 06 de Novembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção 
de vestiário e arquibancada coberta, localizada na Aldeia Santa Rita, neste munícipio. LICITAN-
TE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: NCE CONSTRUCAO E 
IMPERMEABILIZACAO EIRELI - Valor: R$ 131.898,38. 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 Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 06 de Novembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 EXTRATO DE 8.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00055/2018
OBJETO: Execução dos serviços de CONSTRUÇÃO de PASSAGEM MOLHADA no Sítio Malha-

da, zona rural do Município de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – Lei Federal 8.666/93 
- CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00055/2018 - Tomada de Preços nº 00004/2018. 
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses de 02/11/2020 até 02/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cuitegi e PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME. DATA DE ASSINATURAS: 30/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos em geral, para atender as necessidades dos CREIs e 

Escolas da rede municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2019. DOTAÇÃO: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Reserva Orçamentária de nº 00197 no valor de R$ 2.520,00 ( dois mil, 
quinhentos e vinte reais) na seguinte Dotação Orçamentária: Órgão 21400 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO Função 12 EDUCAÇÃO Subfunção 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 0025 
CIDADE UNIDA POR NÓS – MDE Ação 2036 DESENVOLV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFAN-
TIL – CREIS Natureza da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Fonte 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO e da Reserva 
Orçamentária de nº 00198 no valor de R$ 630,00 ( seiscentos e trinta reais ) na seguinte Dotação 
Orçamentária: Órgão 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 EDUCAÇÃO 
Subfunção 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0025 CIDADE UNIDA POR NÓS – MDE Ação 
2029 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE Natureza da Despesa 4490520000 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e CT Nº 00198/2020 - 28.10.20 - ELETROPECAS 
TI COMERCIAL - EIRELI - R$ 12.454,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Mobiliário em Geral para atender as necessidades dos CREIs e Escolas 

da Rede Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
21.4000 Secretaria Municipal de Educação 21.400.12.365.0027.1010 Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente para Creches 111 Recursos Ordinários; 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e 
Material Permanente 21.4000 Secretaria Municipal de Educação 21.400.12.361.0027.1009 Aquisi-
ção de Equipamentos e Material Permanente para Ensino Fundamental; 111 Recursos Ordinários; 
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00199/2020 - 28.10.20 
- A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - R$ 26.510,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: O presente termo de referência tem por objeto aquisição de medicamentos, mediante 

processo de compra emergencial, com entrega parcelada, para o abastecimento das Unidades de 
Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 
e Pronto–Atendimento, do munícipio de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00024/2020. DOTAÇÃO: Rserva Orçamentária Identificador 00678 Fica reservado o valor orçamen-
tário de 203.029,00 (duzentos e tres mil, vinte e nove reais) Na seguinte dotação orçamentária: 
Orgão ; 21600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 – SAÚDE Subfunção; 303 
– SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO Programa: 0034 – CIDADE UNIDA E SAUDAVEL 
– SUS Ação 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DÁSICA Nat. da Despesa: 
3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte; 213 Transferências Fundo a Fundo 
de Recurso do SUS provenientes do Governo Estadual Código Reduzido; 000390 Rserva Orça-
mentária Identificador 0067 Fica reservado o valor orçamentário de 195.509,40 (cento e noventa 
e cinco mil, quinhotos nove reais e quarenta centavos) Na seguinte dotação orçamentária: Orgão ; 
21600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 – SAÚDE Subfunção; 303 – SUPORTE 
PROFILATICO E TERAPEUTICO Programa: 0034 – CIDADE UNIDA E SAUDAVEL – SUS Ação 
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DÁSICA Nat. da Despesa: 3390320000 
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte; 211 Transferências Fundo a Fundo de Recurso 
do SUS provenientes do Governo Estadual Código Reduzido; 000272 Rserva Orçamentária Iden-
tificador 00679 Fica reservado o valor orçamentário de 353.420,83 (trezentos e cinquenta e tres 
reais, quatrocentos e vinte reais e oitenta e tres reais) Na seguinte dotação orçamentária: Orgão ; 
21600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 – SAÚDE Subfunção; 303 – SUPORTE 
PROFILATICO E TERAPEUTICO Programa: 0034 – CIDADE UNIDA E SAUDAVEL – SUS Ação 
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DÁSICA Nat. da Despesa: 3390320000 
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte; 214 Transferências Fundo a Fundo de Recurso 
do SUS provenientes do Governo Estadual Código Reduzido; 000324. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e 
CT Nº 00202/2020 - 04.11.20 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 3.213,04; CT Nº 00203/2020 
- 04.11.20 - DROGAFONTE LTDA - R$ 126.120,00; CT Nº 00204/2020 - 04.11.20 - INOVAMED 
HOSPITALAR LTDA - R$ 105.460,58; CT Nº 00205/2020 - 04.11.20 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 
106.468,00; CT Nº 00206/2020 - 04.11.20 - PHOSPODONT LTDA - R$ 5.536,30.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2020

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 DP00008/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para recrutamento e encaminhamento de candidatos às vagas 
para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Conde/PB. A taxa de administração será 
de R$ 43,00 (quarenta e três reais) por estagiário/mês contratado. No valor apresentado já estão 
incluídos todos os custos, taxas de administração, materiais e mão–de–obra a serem empresgados, 
seguros contra acidentes pessoais para Morte e Invalidez Permanente e outors necessários ao 
cumprimento do Programa Estágio; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - R$ 14.480,00.

Conde - PB, 01 de Outubro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00008/2020. OBJETO: Contratação de empresa 

para recrutamento e encaminhamento de candidatos às vagas para suprir as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Conde/PB. A taxa de administração será de R$ 43,00 (quarenta e três 
reais) por estagiário/mês contratado. No valor apresentado já estão incluídos todos os custos, 
taxas de administração, materiais e mão–de–obra a serem empresgados, seguros contra acidentes 
pessoais para Morte e Invalidez Permanente e outors necessários ao cumprimento do Programa 
Estágio. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal da Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 01/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para recrutamento e encaminhamento de candidatos às 

vagas para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Conde/PB. A taxa de administração 
será de R$ 43,00 (quarenta e três reais) por estagiário/mês contratado. No valor apresentado 
já estão incluídos todos os custos, taxas de administração, materiais e mão–de–obra a serem 
empresgados, seguros contra acidentes pessoais para Morte e Invalidez Permanente e outors 
necessários ao cumprimento do Programa Estágio. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licita-
ção nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos próprios do município de conde: 20600 Secretaria 
municipal de administração 04 Administração 122 Administração geral 0011 Cidade unida por 
uma administração eficiente 2012 Manut das ativ da Sec Municipal de Administração 3390390000 
Outros ser. de terç. pessoa jurídica 001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 05/10/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00068/2020 - 06.10.20 - CENTRO DE 
INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - R$ 14.480,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: O presente termo de referência tem por objeto aquisição de medicamentos, mediante 

processo de compra emergencial, com entrega parcelada, para o abastecimento das Unidades de 
Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 
e Pronto–Atendimento, do munícipio de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00024/2020. DOTAÇÃO: Rserva Orçamentária Identificador 00678 Fica reservado o valor orçamen-
tário de 203.029,00 (duzentos e tres mil, vinte e nove reais) Na seguinte dotação orçamentária: 
Orgão ; 21600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 – SAÚDE Subfunção; 303 
– SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO Programa: 0034 – CIDADE UNIDA E SAUDAVEL 
– SUS Ação 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DÁSICA Nat. da Despesa: 
3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte; 213 Transferências Fundo a Fundo 
de Recurso do SUS provenientes do Governo Estadual Código Reduzido; 000390 Rserva Orça-
mentária Identificador 0067 Fica reservado o valor orçamentário de 195.509,40 (cento e noventa 
e cinco mil, quinhotos nove reais e quarenta centavos) Na seguinte dotação orçamentária: Orgão ; 
21600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 – SAÚDE Subfunção; 303 – SUPORTE 
PROFILATICO E TERAPEUTICO Programa: 0034 – CIDADE UNIDA E SAUDAVEL – SUS Ação 
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DÁSICA Nat. da Despesa: 3390320000 
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte; 211 Transferências Fundo a Fundo de Recurso 
do SUS provenientes do Governo Estadual Código Reduzido; 000272 Rserva Orçamentária Iden-
tificador 00679 Fica reservado o valor orçamentário de 353.420,83 (trezentos e cinquenta e tres 
reais, quatrocentos e vinte reais e oitenta e tres reais) Na seguinte dotação orçamentária: Orgão ; 
21600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 – SAÚDE Subfunção; 303 – SUPORTE 
PROFILATICO E TERAPEUTICO Programa: 0034 – CIDADE UNIDA E SAUDAVEL – SUS Ação 
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DÁSICA Nat. da Despesa: 3390320000 
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte; 214 Transferências Fundo a Fundo de Recurso 
do SUS provenientes do Governo Estadual Código Reduzido; 000324. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: 
CT Nº 00201/2020 - 04.11.20 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 2.383,00; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2020- CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020

AVISO
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado do pedido de credenciamento 

solicitado pela empresa MEDNORTH SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA o qual foi indeferido visto o 
não atendimento ao disposto nos itens 09.04 letra “a” e item 09.07 letra “a” do edital. Prazo para 
recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da 
CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail 
licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 06 de novembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI-
CIPAL DE ENSINO. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 09/11/2020 no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 23/11/2020 às 09:01h (horário de 
Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 
de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.
br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 06 de novembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 25014/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 
08.370.039.0001-02 Valor: R$ 70.160,00 (Setenta mil cento e sessenta reais) PARAIBA E COMERCIO 
EM GERAL EIRELI  CNPJ: 19.594.219/0001-94 Valor: R$ 25.675,00 (vinte cinco  mil, seiscentos 
e setenta e cinco reais)  CARLOS G A DANTAS CNPJ: 30.958.204/0001-09 Valor: R$ 19.921,50.

Campina Grande - PB, 05 de Novembro de 2020
MAESIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

ADJUDICAÇÃO
Conceição - PB, 05 de novembro de 2020.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais, e de acordo com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e subsidiariamente na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº DP00050/2020: 
Prestação de serviços de recargas de cilindros de oxigênio medicinal, para os órgãos vinculados a 
Secretaria de Saúde, visando o enfrentamento da pandemia de Covid 19 no município de Conceição 
PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - EDIVAN BORGES DE SOUSA.
CNPJ: 03.936.626/0001-00
Valor: R$ 49.940,00 
Publique-se e cumpra-se.

 JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30500/2020

OBJETO: Prestação de serviços de recargas de cilindros de oxigênio medicinal, para os órgãos 
vinculados a Secretaria de Saúde, visando o enfrentamento da pandemia de Covid 19 no município 
de Conceição PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00050/2020. DOTAÇÃO: UNIDADE OR-
ÇAMENTÁRIA: 06.001- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.122.1012.2099 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA 
– 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e EDIVAN BORGES DE SOUSA, 

CNPJ nº 03.936.626/0001-00, VALOR: R$ 49.940,00.
 Conceição - PB, 06 de Novembro de 2020.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00054/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00054/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para recuperação do prédio onde funcionava a Escola Mu-
nicipal Francisco Félix - PB 073 - Cajá - zona rural - Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA - R$ 15.002,30 
– Quinze Mil Dois Reais e Trinta Centavos.

Guarabira - PB, 06 de novembro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica no Distrito de 
Pirpiri, de acordo Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00013/2020. 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no 
orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) 
meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONS-
TRUTORA GURGEL SOARES LTDA, CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44 - CT Nº 00496/2020 
– 05/11/2020 – R$ 565.875,90 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Cinco 
Reais e Noventa Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00053/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00053/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto estrutural de ponte 
em concreto armado, incluindo detalhamento e quantitativo de materiais, elaboração de projeto 
estrutural  de 03 passagens molhadas e elaboração de projeto padrão caixa econômica para 05 
ruas no município de Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: LB ENGENHARIA LTDA - R$ 17.030,00 – Dezessete Mil e Trinta Reais.

Guarabira - PB, 06 de novembro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica de ruas no 
Bairro do Rosário, Guarabira, de acordo Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00010/2020. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - Recursos Próprios / Outros. 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO 
EXECUÇÃO: 02 (dois) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-
RABIRA/PB e CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44 - CT 
Nº 00492/2020 – 29/10/2020 – R$ 507.452,32 (Quinhentos e Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta 
e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para recuperação do prédio onde funcionava a Escola 
Municipal Francisco Félix - PB 073 - Cajá - zona rural - Guarabira/PB. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA - R$ 
15.002,30 – Quinze Mil Dois Reais e Trinta Centavos - CT Nº 00500/2020 – 06.11.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto estrutural de ponte 
em concreto armado, incluindo detalhamento e quantitativo de materiais, elaboração de projeto 
estrutural  de 03 passagens molhadas e elaboração de projeto padrão caixa econômica para 05 
ruas no município de Guarabira/PB. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e LB ENGENHARIA LTDA - R$ 17.030,00 – Dezessete Mil e Trinta Reais - CT 
Nº 00499/2020 – 06.11.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 19 de novembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), na informatização das Unidades de 
Saúde do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br  Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 05 de novembro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 19 de novembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), na informatização das Unidades de 
Saúde do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br  Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 05 de novembro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00027/2020. OBJETO: Aquisição de máscaras de 
pano, em dupla camada de tecido, com logo do combate ao vírus covid19 (corona vírus) para uso 
e identificação dos colaboradores e profissionais que atuam diariamente no controle e prevenção 
dos vírus pela Secretaria De Saúde, Secretaria De Ação Social e Administração Pública no Muni-
cípio De Igaracy – PB. Aquisição de máscaras de pano, em dupla camada de tecido, com logo do 
combate ao vírus covid19 (corona vírus) para uso e identificação dos colaboradores e profissionais. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 26/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00027/2020

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 DP00027/2020, 
que objetiva: Aquisição de máscaras de pano, em dupla camada de tecido, com logo do combate ao 
vírus covid19 (corona vírus) para uso e identificação dos colaboradores e profissionais que atuam 
diariamente no controle e prevenção dos vírus pela Secretaria De Saúde, Secretaria De Ação Social 
e Administração Pública no Município De Igaracy – PB. Aquisição de máscaras de pano, em dupla 
camada de tecido, com logo do combate ao vírus covid19 (corona vírus) para uso e identificação 
dos colaboradores e profissionais; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - R$ 35.000,00.

Igaracy - PB, 26 de Outubro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Novembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializado com capacidade de realizar serviços médicos e procedimentos cirúrgicos, realizado 
na sede da empresa contratada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei 
Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 06 de Novembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:30 horas do dia 20 de novembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializado com capacidade de realizar serviços médicos e procedimentos cirúrgicos, 
fica critério da empresa contratada disponibilizar espaço adequado conforme as normas sanitárias 
vigentes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 06 de novembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00046/2020

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, através da Pregoeira e equipe de apoio, 
torna público aos interessados TORNA SEM EFEITOS a publicação do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00046/2020, veiculada a publicação no dia 04/11/2020 no DOE e jornal A UNIÃO de Grande 
Circulação. Outras informações na sede da Prefeitura Municipal, no horário comercial, ou através 
do E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br.

 Igaracy - PB, 06 de Novembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

UNIÃO  A
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 16:00 horas do dia 20 de Novembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 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. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 06 de Novembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA 

FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS EMPACTOS 
SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID –2019, CONFORME PORTARIA N° 2516, 
21 DE SETEMBRO DE 2020, COMO TAMBÉM A PORTARIA 1.666, DE 1 DE JULHO DE 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00026/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 122 1011 2091 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID –19, 214 371 
3390.30 00 MATERIAL DE CONSUMO, PORTARIA N 1.666, DE 1 DE JULHO DE 2020. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Igaracy e: CT Nº 00091/2020 - 28.10.20 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MEDICO HOSPI - CNPJ 10.831.701/0001-26 - R$ 35.264,50. LOCAL DE ENTREGA: 
Neste Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N.º 001/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

o resultado do julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da licitação 
Concorrência n.º 001/2020.

EMPRESA HABILITRADA: COENCO SANEAMENTO LTDA.
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; RL COMÉRCIO SERVIÇOS E 
CONSTRÇÃO CIVIL EIRELI, pelos seguintes motivos, apresentou fotocópia do Ato Constitutivo da 
Empresa  e da Primeira Alteração Contratual sem autenticação, não apresentou recibo de prestação 
de Garantia de proposta fornecido no prazo estabelecido no item 7.8.11, não presentou Certidão de 
Registro e Equitação Pessoa Física do seu responsável técnico, descumprindo exigência do item 
7.9.2, apresentou Atestado de Capacidade Técnica incompatível com o objeto da licitação, e não 
atendeu o item 7.9.3 do edital; ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pelos seguintes 
motivos: apresentou Acervo Técnico incompatível com o objeto da licitação, não atendeu o item 
7.9.3 do edital e não apresentou Acervo Operacional da empresa, tendo apresentado documento 
de transferência de Capacidade Operacional de uma empresa para outra; e PLANFORTE CONS-
TRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI – EPP, por não atender o item 7.9.3 do edital, 
no que se refere as parcelas de maior relevância e valor significativo para: Execução de Material 
de 3ª Categoria > = 990,00 m3, tendo comprovado apenas 653,79 m3, e não apresentou Atestado 
Operacional da empresa.

A abertura do envelope relativo à proposta de preços das empresa  habilitada será no dia 
17/11/2020 às 10:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

 Ingá(PB), 6 de novembro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07030/2020– SEINFRA
PARTES:
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: DANTAS & LIRA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA CÉLIA FEITOSA EM PARATIBE, JOÃO PESSOA.
PRAZO EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 210 (duzentos e dez) dias
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33004/2020.
VALOR: R$ 1.327.683,94 (um milhão Trezentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Três 

reais e Noventa e Quatro Centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SEINFRA: 
a) 11.107.15.452.5099.1050 – CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO 

E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, CALÇADÕES, ESCADARIAIS, JARDINS E 
ALHAMBRADOS 

b) Natureza da despesa: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
c) Fonte de recurso: 1001 – Recursos ordinários;
PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Consti-

tuição Federal.
João Pessoa 05 de novembro de 2020.

SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

CONTRATANTE
DANTAS & LIRA ENGENHARIA, CONST. E INCOR. LTDA

MARIANA PEREIRA DANTAS
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97002/2020
A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.561/2020, torna público 
que fará realizar o certame de Seleção de Consultor Individual nº 97001/2020, através da seleção 
de consultores com base em suas qualificações conforme estabelecido no Edital, com recursos 
próprios e do Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, que terá como CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, REALIZAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A DEFESA CIVIL MUNI-
CIPAL, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 
1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO – BID, bem como para desenvolver as atividades de assessoramento, apoio e 
transferência de conhecimento, com base no Item V, da GN-2350-9, que regulamenta a contratação 
de serviços de consultoria no âmbito do Contrato de Empréstimo nº 4444 OC-BR, celebrado entre o 
Município de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. A cópia do Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da Transparência do Município de João 
Pessoa, através do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no link https://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5100. Os interessados em participar da seleção 
deverão enviar a documentação exigida até as 23:59hs do dia 04/12/2020 para o e-mail celuep@
joaopessoa.pb.gov.br, observando os requisitos e orientações presentes no Edital, sob pena de 
exclusão no processo de seleção. Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 06 de novembro de 2020.
Vandeivi Amâncio

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33001/2020

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33001/2020, Processo Admi-
nistrativo nº 2019/141652, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REFORMA DO CEMITÉRIO DO CRISTO REDENTOR EM JOÃO PESSOA, e com base no Relatório 
final da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto para a empresa NV 
CONSTRUÇÕES EIRELI, com a proposta comercial vencedora no valor de R$ 590.904,18 (qui-
nhentos e noventa mil novecentos e quatro reais e dezoito centavos), estando compatível com os 
preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa 06 de novembro de 2020.
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2020- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, no dia 25 de Novembro de 2020 as 9:00h, tendo como 
objetivo: EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DO TIPO CAMINHÃO COMPACTA-
DOR/CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE 
PITIMBÚ. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de PITIMBU 
na rua Padre José João, 31, centro, Pitimbu. Maiores e edital no site oficial do município no link: 
https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal e eventualmente no setor de licitações cujo 
endereço anteriormente descrito das 08:00hs. as 12:00 de segunda a sexta-feira.

PITIMBU-PB, 06 de Novembro  de 2020
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 31/2020, Tomada de Preços nº 003/2020 – Par-
tes: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE e POLYEFE CONSTRUÇÕES, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP. Objeto: prorrogar por 60 (sessenta) dias a vigência do 
contrato, a partir do dia 03/11/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 28 de outubro de 2020.
ARIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO–DE–OBRA, MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, torna público que a empresa RE-
SOLVE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.1692.031/0001-
53, apresentoucontrarrazões ao recurso interposto pela empresa CASTRO & ROCHA LTDA, CNPJ 
32.185.141/0001-12, ficando os autos, a partir da presente publicação, com vista franqueada aos in-
teressados. Em vista disso, a Pregoeira analisará os autos, a fim de emitir parecer e divulgar decisão.

Santa Rita - PB, 05 de Novembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, usando de suas 
atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n.º 8.666/93 de 21 de junho de 
1993, e suas atribuições posteriores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a TOMADA DE PRE-
ÇOS N.º 00007/2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada para reforma da Praça 
Maria Celina Medeiros Vilar no Município de Santa Luzia-PB, conforme julgamento proferido pela 
Comissão Permanente de Licitação, em favor da empresa: CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES 
SANTA LUZIA LTDA, CNPJ N° 02.069.012/0001-06, com o valor total de R$ 146.974,36 (cento e 
quarenta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Santa Luzia-PB, 06 de novembro de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
Convocamos a empresa CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, CNPJ N° 

02.069.012/0001-06, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 
Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura Municipal, 
na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 
58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto contratação de empresa especializada para 
reforma da Praça Maria Celina Medeiros Vilar no Município de Santa Luzia-PB, de acordo com as 
especificações contidas na TOMADA DE PREÇOS N.º 00007/2020 e seus anexos. 

Santa Luzia-PB, 06 de novembro de 2020. 
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO 

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em vias 

públicas urbanas no Município de São Sebastião do Umbuzeiro - PB, conforme Projeto Básico de 
Engenharia. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Dar conti-
nuidade a execução do objeto contratado, com fulcro no Art.57, da Lei Federal 8.666/93. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro e: CT Nº 00003/2019 - 
Ferreira Alves Serviços de Construções Ltda - ME - CNPJ: 25.080.166/0001-96 - 2º Aditivo - prorroga 
o prazo até o dia 31/12/2020. ASSINATURA: 05.11.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00009/2020. OBJETO: Aquisição(ões) de Veículo(s) 
Novo [veículo a motor de propulsão antes de seu registro e licenciamento fornecido pelo próprio 
Fabricante e/ou Concessionária autorizada] do tipo: AMBULÂNCIA do TIPO A – DE SIMPLES 
REMOÇÃO, conforme discriminação pertinente no Instrumento Convocatório, destinado ao Fundo 
Municipal de Saúde CNPJ n 11.958.034/0001–00 – CNES: 6461212 deste município, em conformi-
dade a PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Número DA 
PROPOSTA: 11958.034000/1200–01. ABERTURA: 09/10/2020 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Fracassada. DATA: 23/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020

Torna público que, através do(a)PRESIDENTE, a Sessão Pública realizada no dia 06/11/2020 
as9H00M. com o objetivo de: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, 
para empreitada por menor preço global: CONSTRUÇÃO DE SALA DE REUNIÃO NA UNIDADE 
DE SAÚDE PORTE I, neste município, foi suspensa, por/para análise das propostas e seus anexos 
pelo profissional competente, o resultado será publicado(a) posteriormente. Fundamento legal:LF 
8.666 de 1993 e suas alterações posteriores.

Para Maiores informações:.
Telefone: (083) 991765042 WhastsApp.
Email: prefeituramunicipaldesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 06de NOVEMBROde2020.
VALDEY DA SILVA XAVIER CARDOSO

Presidente(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO: PRAZO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020
Convoca-sea empresa: RAFAEL DIAS PEREIRA39552288860, CNPJ 32.229.856/0001-20, para 

execução de serviços de manutenção de ar condicionados, no prazo de 03 dias, a contar desta 
publicação, sob pena de rescisão contratual e abertura procedimento de penalidade.Passado o 
prazo acima, não atendendo a empresa está convocação, ocorrerá rescisão unilateral do contrato 
e abertura de procedimento de penalidade. O processo estáà disposição dos interessados nos dias 
úteis, das 07:00 ás 13:00, sala da CPL, na: Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB.

São José de Piranhas -PB, 06 de novembro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020
OBJETO: Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM, para atender a necessidade da secre-

taria de saúde visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Município de São José de 
Espinharas/PB. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 
3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 302 3006 2015 
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC; 10 303 3006 2018 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA; 10 303 3006 2019 ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS; 10 301 3006 2022 COFINANCIAMENTO 
DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10 301 3006 2080 OUTROS PROGRAMS 
DO SUS; 10 302 3006 2081 ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192; ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.30 00 214 MATERIAL DE CONSUMO. 02.051- FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - 10 – Saúde - 122 - Administração Geral -    3006- Saúde Humanizada - 2085 -MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 - 3390.30 – Material 
de Consumo.  VIGÊNCIA: até 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
José de Espinharas e: CONTRATO N° 90801/2020 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ nº 
02.248.312/0001-44; VALOR: R$ 26.000,00.

São José de Espinharas - PB, 05 de novembro de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 08:30 horas do dia 20 de Novembro de 2020, por meio do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. 
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 n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://
licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br;www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 06 de Novembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

Registro CGE Nº. 20-01287-5
OBJETO: Aquisição de medidores de vazão para serem utilizados em novos clientes, e como 

sobressalentes nos clientes já existentes da PBGÁS, conforme quantitativo e especificações técnicas 
detalhadas constantes no Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00min às 14h00min), no escritório da 
PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício Eco Business Center, Miramar, 
João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 20/11/2020.
ABERTURA: Dia20/11/2020, às 10h00min (horário de Brasília).

ISABELA ASSIS GUEDES
Pregoeira

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2020
Registro CGE Nº 20-01331-7

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 25/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
da Travessia Urbana da cidade de Pedra Branca ), que após análise detalhada nas documentações, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, GL EMPREENDIMENTO LTDA, AQ CONSTRUTORA 
EIRELI  e CLPT CONSTRUTORA EIRELI comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da 
data desta publicação.

Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/
PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.

João Pessoa,  05 de novembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA   Nº 10/2020
Registro CGE Nº 20-01083-7

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, devido 
ter vencido o  prazo recursal sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso, fica convocada 
a empresa SIGA CONSTRUTORA EIRELI participante da CONCORRÊNCIA   Nº 10/2020  (Obras 
de Pavimentação do Contorno da cidade de Bananeiras) que classificada em 2º lugar ,apresentou 
preço (R$ - 6.721.748,20) até 10% da 1ª  lugar - ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
LTDA - R$ 6.642.874,37, e ,em virtude de ter manifestada e comprovada ser Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), conforme o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011 e Edital no  item 14.5 sub itens 14.5.1 , 
14.5.2 inciso 14.5.2.1, fica aberto o prazo  de 02(dois) dias úteis a partir da data desta publicação, 
para nova proposta de preço.              

         João Pessoa, 06 de novembro  de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

LUZENILDA SANTOS BEZERRA, CPF: 132.869.354-68, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretária De Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia, Licença De 
Instalação e a Licença de Operação para um galpão comercial, situado no Loteamento João Paulo 
I, Quadra: J, Lote: 07, Cabedelo-PB.

O SR. EDENILDO GONCALVES DE FREITAS, CPF: 085.302.624-68, torna público que requereu 
da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LI – Licença de 
Instalação, para construção de um Imóvel Residencial Multifamiliar (R2B), situado à Rua Carmelita 
Morais de Medeiros, s/n, Loteamento Recanto do Poço, QD-J, LT-06, Cabedelo/PB - CEP: 58105-054.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986) 

A Real Vide Construtora e Incorporadora LTDA – ME, CNPJ n° 21.542.053/0001-04, torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LP, 
LI e LO para Construção do Residencial Multifamiliar situado na Rua Castro Alves, Loteamento 
Recanto do Poço, Lote n° J, Quadra L, Bairro: Recanto do Poço, Cabedelo-PB, CEP: 58105-066.

PORTOMAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 05.372.168/0001-41, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação 
paraConstrução de Residencial Multifamiliar, situado no Loteamento Praiamar, Quadra 03, Lote 
26A–Praia do Poço– Cabedelo/PB.

NEO DUOS SPE LTDA, CNPJ: 38.440.655/0001-53, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação para-
Construção de Residencial Multifamiliar, situado no Loteamento Bela Vista II, Quadra 06, Lote 
03–Intermares– Cabedelo/PB.

MARCELO DE LIMA CABRAL, CPF: 905.642.517-04, torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação para Habitação 
deResidênciaUnifamiliar, situadono Condomínio Horizontal Residencial Alamoana, Quadra “24”, 
Lote “355”- Amazônia Park– Cabedelo/PB.

MARCELO DE LIMA CABRAL, CPF: 905.642.517-04, torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação para Habitação 
deResidênciaUnifamiliar, situadono Condomínio Horizontal Residencial Alamoana, Quadra “24”, 
Lote “355”- Amazônia Park– Cabedelo/PB.

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 07/2020
Registro CGE Nº 20-00925-6

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 07/2020, que no decorrer do prazo recursal, 
impetrou, tempestivamente recurso contra a decisão da Comissão, a Empresa: CONSTRUTORA 
TERRAYAMA LTDA através do processo nº 004780/2020. Desta forma, em atendimento aos pará-
grafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, o auto do processo ficará com vistas 
franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB , aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00  horas

João Pessoa, 06 de novembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

EDITAL MODIFICADO
O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro Eletrônico, torna público, para conhe-

cimento dos interessados que se encontra reaberto o processo licitatório, modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 012/2020,   tipo Menor Preço Global para o Lote Ofertado,  tendo como objeto a 
Contratação de empresa especializada para aquisição de Servidores de Rede,  com instalação, 
configuração, garantia e suporte para atender as necessidades do Ministério Público da Paraíba, 
conforme as especificações constantes no Termo de Referência do Edital. O Pregão será realizado 
no dia 20/11/2020, às 10:00 horas, em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, através do site da plataforma eletrônica do Banco do Brasil www.licitacoes-
-e.com.br. Os interessados terão, ainda, acesso ao Edital pela internet no site www.mppb.mp.br   
ou na sede do Ministério Público da Paraíba, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, 
nesta Capital, de segunda à quinta-feira, no horário das 13:00 às 18:00 horas e, na sexta-feira das 
07:00 às 12:00 horas. Outras  informações pelo fone: (83) 2107 6073/2107 6064.

(*) Republicado por Incorreção. 
João Pessoa, 06 de novembro de 2020.

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR
Pregoeiro 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Praça Cel. Elisio Sobreira, S/N – Centro – Alagoa Grande - PB

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200020000000001
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Porta-

ria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de 
junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o(s) mutuário(s) abaixo 
identificado(s), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal 
(AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo 
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN.   

NOME  DO CLIENTE CPF/CNPJ Nr. OPERAÇÃO
JOSE GOMES DA SILVA 375.785.704-63 A100039201

JOSE NILTON FERREIRA GOMES 044.624.814-29 A100039201

MARIA JOSE GOMES 855.024.304-30 A100039201

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO RURAL PADRE CICERO 08.629.706/0001-29 A800001901

ANTONIO FIDELIS DOS SANTOS 928.845.474-87 A800001901

BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS 045.184.674-50 A800001901

CICERO DE MELO SILVA 078.084.604-43 A800001901

CICERO FIDELIS DOS SANTOS 086.815.104-10 A800001901

DAMIAO FIDELIS DOS SANTOS 205.946.154-53 A800001901

DORALICE DOS SANTOS FIDELIS 979.116.154-20 A800001901

JOAO FIDELIS DOS SANTOS NETO 056.062.204-07 A800001901

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS 068.759.924-50 A800001901

JOSEFA DOS SANTOS FIDELIS 024.179.914-70 A800001901

JOSEFA DOS SANTOS FIDELIS 050.483.674-99 A800001901

LUIS CARLOS AVELINO DOS SANTOS 028.939.064-86 A800001901

MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS 045.253.514-03 A800001901

MARLUCE FIDELIS DOS SANTOS 953.514.004-30 A800001901

ROSA MARIA XAVIER DE LIMA 019.582.884-46 A800001901

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO 
ENGENHO JACU 09.245.480/0001-25 A900043301

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS FA-
ZENDA PATURI 09.608.754/0001-01 A900057001

JAILTON VENTURA CAVALCANTE 071.357.274-44 B000053801

EDVALDO FLORENTINO DA SILVA 099.552.708-37 B300076101

JEFFERSON DO NASCIMENTO TRAJANO 092.757.024-62 B300076201

JOSE GERMANO TRAJANO DOS SANTOS 569.343.604-78 B300076301

DAVID DA SILVA BRITO 090.452.254-76 B300076501

BRUNO FABIAO RUFFO 112.048.104-00 B300076601

VALDO ALVES DO NASCIMENTO 010.563.494-84 B300076701

EDNALDO GUEDES DA SILVA 181.377.458-74 B300076801

NILDO IVO BEZERRA JUNIOR 085.615.454-70 B300076901

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FREITAS 040.463.464-85 B300077201

EDIMILSON ALVES DO NASCIMENTO 753.708.834-91 B300077301

ALISON DOS SANTOS ALVES 061.753.874-30 B300053401

ARNALDO FELIX DOS SANTOS 078.239.004-83 B200148601

ADRIANA MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 090.631.384-82 B300075501

CARLITO AURELIANO FRANK DA SILVA 074.559.574-08 B300054401

EDNALDO GUEDES DA SILVA 181.377.458-74 B300076801

JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS 020.603.254-47 B300053601

MARIA ISABEL DOS SANTOS LIRA 070.299.754-48 B300075801

MARINALDO DE LIMA COSTA 097.689.114-09 B300053501

MARIVALDO MENDES DA SILVA 066.651.984-64 B200059101

PEDRO DA SILVA COSTA 893.668.754-91 B300075901

RICARDO JOSE DA SILVA SANTOS 435.497.428-27 B300054601

SOLON DE LIMA RAMOS 058.293.394-39 B300076001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

 Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Alagoa Grande - PB

CNPJ: 07.237.373/0002-00
Praça Cel. Elisio Sobreira, S/N – Centro – Alagoa Grande - PB

Silvio Marcos Lima de Carvalho
Gerente de Agência 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, CALÇADOS E 
CONFECÇÃO DE ROUPAS DO ESTADO DA PARAÍBA - Rua Desembargador Souto Maior, 258 
- Centro - João Pessoa/PB - ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL INFORMATIVO. A Presidenta do Sin-
dicato, no uso de suas atribuições estatutárias, faz saber a quem este edital virem ou dele tomarem 
conhecimento que foi registrada uma única chapa como concorrente as eleições a que se refere 
o resumo do edital de convocação publicado no Jornal A União do dia 24 de outubro de 2020, a 
saber: DIRETORIA-EFETIVOS: Severina do Ramos Clementino das Neves, Maria Inês dos Santos, 
Márcia Jocélia Silva Leite de Andrade, Maria de Lourdes Sousa Costa, Elisângela do Nascimento 
Pessoa e Eduarda dos Santos Nascimento Galdino; DIRETORIA-SUPLENTES: Huanna Cleyze 
Nascimento Silva, Lúcio Flávio Gomes da Silva e Maria Nuberlina da Silva Oliveira; CONSELHO 
FISCAL-EFETIVOS:  Josineide Ribeiro Paixão, Enóbio Flávio Gomes da Silva e Maria das Graças 
Silva dos Santos; CONSELHO FISCAL-SUPLENTES: Kaline Santos do Nascimento; DELEGAÇÃO 
FEDERATIVA-EFETIVOS: Severina do Ramos Clementino das Neves e Márcia Jocélia Silva Leite 
de Andrade; DELEGAÇÃO FEDERATIVA-SUPLENTES:  Maria Inês dos Santos e Maria de Lourdes 
de Sousa Costa. Ficando aberto o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação de candidatura. João 
Pessoa, 6 de novembro de 2020. Severina do Ramos Clementino das Neves - Presidenta.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2020– 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 20/11/2020 
às 9:00h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS, CLASSES A1, A4, E e B, 
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES , conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº  20-01436-6                                                             
                                                                                                   João Pessoa, 05 de novembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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