
Vai ter jogo? FPF e clubes se encontram, hoje, para 
definirem o futuro do futebol feminino na Paraíba. Página 15
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Polo Turístico tem 
três novos lotes e 
recursos do Fungetur
Governo autoriza o terceiro edital para o empreendimento e Ministério do Turismo anuncia 
a liberação de crédito para empresas investirem, via Banco do Nordeste, no setor. Página 5
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Geral

Cinco cachaças produzidas 
na Paraíba são premiadas 
Umburana, Baraúna Carvalho, Baraúna Umburana, 
Gregório Premium e Pai Vovô foram destaque na 19ª 
edição do Concurso Vinhos e Destilados do Brasil. Página 12

Desrespeito a protocolos pode 
trazer nova onda de covid-19
Aumento dos casos já é realidade na Europa e deve 
chegar na Paraíba se população continuar deixando 
de lado cuidados como o uso de máscaras. Página 7

Paraíba

Foto: Marcos Russo

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

134.297

5.614.258

48.261.898

3.138

161.779

1.227.666
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS Esse recente último Dia de Finados se atrapalhou, com o 
isolamento, causado pela covid-19. Isso em relação aos vivos, 

porque os mortos não se contaminam.  Página 2

Damião Ramos Cavalcanti

Colunas

Há tempos não assistia uma cantoria e, na casa de Seu 
Vicente, em Impueiras, presenciei esse que é um dos 

autênticos espetáculos de nossa tradição cultural.  Página 2

Mariana Moreira

Governador anuncia, hoje, 
obras em Sousa e Cajazeiras
Governador vai visitar projetos em execução e liberar 
investimentos para outros, como a Perimetral Oeste de 
Sousa e o Restaurante Popular de Cajazeira. Página 3

Desabafo Flávio Tavares vai às redes sociais lamentar 
descaso com obras de arte na Paraíba. Página 10

Foto: Reprodução

Cultura

Eleição acirrada Donald Trump fala em fraude e afirma que vai pedir 
recontagem de votos em todos os estados onde Joe Biden vencer. Página 14

A autorização do novo edital foi 
feita pelo governador João Azevêdo, 
ontem, durante solenidade no Centro 
de Convenções de João Pessoa
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Brasil-Mundo Últimas

Diversidade

Esportes

UFPB Professores, alunos e funcionários fazem protesto contra a nomeação 
de Valdiney Gouveia, já que ele foi o 3o colocado na eleição para reitor. Página 4
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A linha editorial adotada por este periódico é prova do quanto 
se interessa a imprensa em divulgar, também, as conquistas da so-
ciedade paraibana, em particular, e, por extensão, da comunidade 
brasileira e da coletividade global. Um compromisso inalienável, 
firmado com a transformação social, com vistas à implantação de 
uma democracia plena; universal.

Se não é possível ficar indiferente às injustiças sociais, de igual 
modo não se pode ignorar o que o Brasil e o mundo produzem de bom, 
no vasto campo da ação humana, seja no plano dos bens simbólicos, 
seja nas propriedades materiais. Mas há trabalhos fundamentais que 
não têm a visibilidade que merecem, como é o caso, por exemplo, da 
pesquisa científica.

Daí a importância de que se revestem acontecimentos como o 
recente convite que a cientista brasileira Jaqueline Goes de Jesus 
recebeu da Organização das Nações Unidas (ONU), para integrar o 
grupo internacional de pesquisadores da ação global #EquipeHalo 
(em inglês #TeamHalo). O objetivo da campanha, criada pela ONU, é 
desenvolver a vacina contra a covid-19.

O Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, que 
divulgou a notícia, destacou que Jaqueline é uma das responsáveis 
pelo sequenciamento genético do novo coronavírus dos primeiros 
casos de covid-19 na América Latina. Outros três cientistas brasi-
leiros participam do grupo: Natalia Pasternak, Gustavo Cabral de 
Miranda e Rômulo Neris.

Ressalte-se que outra nobre missão dos integrantes da #Equi-
peHalo é atualizar e aproximar o público dos trabalhos que eles estão 
desenvolvendo em laboratórios de vários países, utilizando, para isso, 
seus perfis nas redes sociais. Trata-se, como explicou Jaqueline, de 
desenvolver um tipo de comunicação mais rápida, acessível e didática 
com a população.

A #EquipeHalo certamente dará uma contribuição histórica à 
desmistificação não só da pesquisa científica, vista como incom-
preensível ou inatingível para os mortais comuns, como também 
ao esforço mundial para a fabricação da sonhada vacina contra o 
coronavírus. Merecem aplausos, portanto, os homens e mulheres 
que fazem a ciência dos países envolvidos no projeto.

#EquipeHalo

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

Não esquecer nossos mortos

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Quando morrem os conhecidos, sobre-
tudo se são amigos, costumo não retirá-los 
da relação telefônica, é como se fosse, de 
modo mais generalizado, uma permanen-
te relação dos que conversam comigo, às 
vezes, até quotidianamente. Mantenho-os 
na agenda, no celular. Os que se foram es-
tão comigo, vivíssimos, no WhatsApp, com 
fotografias, vídeos e tudo, inclusive críti-
cas deles próprios aos mais perversos fake 
news. Comprei até um telefone com maior 
quantidade de gigabytes, para não me obri-
gar a apagar nomes e números. Isso é refle-
xo de que gostaria de continuar me comu-
nicando com eles, com elas. Cito-os assim, 
no masculino e no femi-
nino, mas, admito que, 
como teologicamente os 
anjos não têm sexo, os 
espíritos também seriam 
iguais, até não se preo-
cupando com a querela 
sobre gênero.

Há inúmeras dou-
trinas, filosóficas ou re-
ligiosas, que animam os 
finados nos seus espíri-
tos. Não sou fiel seguidor 
dessas seitas, mas, a essa 
parte eu dou fé, admiro a sensibilidade de 
quem facilmente se entende com os espí-
ritos, fundamentando que a comunicação 
é salutar com os mortos e, especialmente, 
com os vivos, o que, com a praga do indi-
vidualismo, provocado pelo celular, vem 
muito escasseando. Daí, para suprir essa 
lacuna, conversar com os espíritos é mais 
fácil. Eles não se preocupam com o espaço, 
em forma etérea, são mais velozes do que o 
som e a luz, ubíquos. Para o leitor conver-
sar com seus entes queridos, que vagueiam 
também em outras galáxias, basta amá-los; 
ter vontade disso; concentrar-se e querer 
com muita força o reencontro. Os evan-
gelhos nos inspiram a isso: “Porque, onde 
estiverem dois ou três reunidos em meu 
nome, aí estou eu no meio deles” (Mateus 
18:20), disse Jesus Crucificado e Ressusci-
tado... Creio que essa graça pode ser esten-

dida, indulgentemente, a todos nós.
Esse recente último Dia de Finados 

se atrapalhou, com o isolamento, causado 
pela covid-19. Isso em relação aos vivos, 
porque os mortos não se contaminam, 
por natureza, são imunes ao vírus. Mas os 
raros visitantes dos seus entes, nos cemi-
térios, foram vistos pelos seus ali sepulta-
dos, quando os espíritos notaram os que 
não os visitaram... Alguns deles foram vis-
tos em reportagem da tevê, concentrados, 
balbuciando. Não sei se estavam rezando 
ou conversando com seus mortos, é pos-
sível. E os mortos, de espíritos vivíssimos, 
calmos e espertos, com menores dificulda-

des, espiavam seus visitan-
tes. Esse tipo de diálogo se 
reveste de venturosas pers-
pectivas, pois os mortos têm 
mais experiência dos que os 
vivos, por já terem morrido, 
e nós não experimentamos 
ainda a morte. Também, o 
conhecimento dos espíritos 
não sofre limites do físico, 
eles são metafísicos... Têm 
também o tempo todo para 
conversar, sem precisarem 
de celular que se enchem, a 

cada segundo, de tolices e fake news.
Costumo também remeter minhas 

crônicas semanais a vários destinatários, 
amigos e amigas, através do WhatsApp. 
Acontecem, como atos automáticos a to-
dos que estão listados, eles agradecem e 
comentam o que foi escrito, o que cons-
titui para mim um estímulo a escrever. E 
dentre esses destinatários estão os gran-
des amigos que já se foram e que pediam 
minhas crônicas, a exemplo de Antônio de 
Souza Sobrinho, Roosewelt Vita e Iveraldo 
Lucena. Ainda não escreveram resposta, 
tampouco psicografada, como é possível e 
mais fácil conversar com eles. Não se es-
pantem se a prezada escritora Ana Adelai-
de, com certeza, não tenha apagado da sua 
agenda seu querido companheiro e, vez ou 
outra, enviado ao amado Júlio Rafael seus 
lindos e poéticos textos.

O som do repente
O som da viola impregna a noite 

quente de verão. No terreiro, agora ilu-
minado com lâmpadas elétricas, os re-
pentes ecoam no ritmo da imaginação 
desafiando os presentes a contribuírem 
com os violeiros, pingando na bacia co-
locada em um tamborete o pagamento 
pela festa e a retribuição pelas loas que a 
verve do menestrel teceu como obediên-
cia ao que lhe soprou ao ouvido os nomes 
e as qualidades da assistência.

Há tempos não assistia uma canto-
ria e, na casa de Seu Vicente, vizinho de 
minha mãe, em Impueiras, presenciei 
esse que é um dos autênticos espetácu-
los de nossa tradição cultural. Não mais 
as sagas e peripécias de heróis, canga-
ceiros e beatos, mas a motivação para 
o improviso nasce da 
realidade virtual, das 
novidades da internet, 
das heroínas e vilões 
das novelas televisi-
vas. As gemedeiras, os 
martelos alagoanos, 
os desafios preservam 
a essência melódica. 
Mas a sagacidade do 
repentista se atualiza 
com a realidade dos 
dias presentes.

A cantoria, no en-
tanto, me transportou 
para minha infância e adolescência e 
me vi agarrada às pernas de meu pai 
no terreiro da casa de Luiz Monteiro, 
no Cipó dos Monteiros, nas noites de 
renovação. Devoto fervoroso e admira-
dor incondicional do repente, ele unia 
as duas paixões. Assim, após rezar as 
novenas dedicadas ao Coração de Jesus 
e ao Coração de Maria, geralmente con-
duzidas por papai, na sala principal da 
casa, todos se dirigiam para o terreiro de 
onde se tinha uma visão privilegiada da 

calçada que servia como palco para vio-
leiros como Espedito Sobrinho, Gerson 
Carlos e tantos outros que, de viola em 
punho, soltavam o verbo e preenchiam 
as noites sertanejas com improvisos, 
loas e agrados aos presentes que retri-
buíam com a generosidade de suas con-
dições financeiras. Sentia-me orgulhosa 
quando os repentistas faziam alusão ao 
nome de meu pai que, com uma timidez 
brincalhona, contribuía com suas pou-
cas posses de pequeno agricultor que 
assumiu a tarefa de educar dez filhos.

E a noite avançava espantando o sono 
enquanto as violas soavam desafios e 
improvisos. Voltava para casa pelos cami-
nhos tortuosos das ladeiras de Impueiras 
embevecidas com a destreza daqueles 

homens que, na ligeireza 
do momento, articulavam 
rimas e construíam ca-
dências, enquanto ouvia 
papai contar de outras 
cantorias que ele presen-
ciou em sua adolescência 
e da grande admiração 
pela espontânea inteli-
gência do repentista Ban-
deira Velho que, percor-
rendo em lombo de burro 
os sertões da Paraíba, do 
Ceará, do Rio Grande do 
Norte e de Pernambuco, 

promovia verdadeiras batalhas verbais 
com companheiros de todos os quilates 
e, dessa forma, construía para a fama de 
ser um dos mais renomados e afamados 
cantadores da região.

E o som dos repentistas me trouxe 
ao tempo presente. Não mais estava 
agarrada às pernas protetoras de papai. 
Voltei para casa de automóvel. Mas a 
emoção me fez reviver sentimentos que 
alimentam a vida e motivam sensações 
prazerosas.

 As gemedeiras, os 
martelos alagoanos, os 
desafios preservam a 

essência melódica. Mas a 
sagacidade do repentista se 

atualiza com a realidade 
dos dias presentes   

 Não se espantem se 
(...) Ana Adelaide (...) não 
tenha (...) vez ou outra, 
enviado ao amado Júlio 

Rafael seus lindos e 
poéticos textos   
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Em visita às duas cidades, João Azevêdo vai liberar investimentos em pavimentação e construção de restaurante popular
O governador João Aze-

vêdo cumpre agenda adminis-
trativa, hoje, nos municípios de 
Sousa e Cajazeiras, no Sertão 
paraibano, onde visita obras 
que estão sendo executadas 
pelo Governo do Estado e 
anuncia novos benefícios para 
a região, a exemplo da implan-
tação, drenagem e pavimen-
tação da Avenida Perimetral 
Oeste de Sousa, investimento 
de R$ 11,5 milhões; e do Res-
taurante Popular de Cajazeiras, 
que oferecerá mil refeições diá-
rias à população de baixa renda. 

 Em Sousa, às 10h, João 
Azevêdo visita obras de requa-
lificação, pavimentação asfálti-
ca e sinalização de seis ruas no 
bairro Angelim; o Mercado de 
Frutas, no bairro Guanabara, 
que passará por uma reforma 
nas suas instalações; a Esco-
la Estadual Antônio Teodoro 
Neto – Ginásio, no bairro Muti-
rão. Às 11h, na Escola Estadual 
Mestre Júlio Sarmento, anun-
cia a licitação para as obras da 
Avenida Perimetral Oeste e o 
aumento no número de refei-
ções do Restaurante Popular 
e autoriza ordem de serviço 
para contratação de empresa 
especializada para construção 
do ginásio coberto com vestiá-
rio, adequação e urbanização 
da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Celso 
Mariz. Logo após, dá entrevista.

 À tarde, visita o município 
de Cajazeiras, onde, a partir das 
13h, inspeciona as obras de pa-
vimentação da estrada de aces-
so ao Açude Engenheiro Ávidos 
e da 4ª Adutora de Cajazeiras, 
investimento de R$ 15 milhões 
– recursos estaduais e federais, 
para beneficiar mais de 51,4 
mil habitantes com água trata-
da. O chefe do Executivo ainda 
visita as obras de pavimenta-
ção do acesso à 6ª Ciretran, na 
Cidade Universitária, e anuncia 
a implantação do Restaurante 
Popular. Na Ciretran, João Aze-
vêdo concede entrevista coleti-
va à imprensa local.

Governador anuncia hoje novas 
obras para Sousa e Cajazeiras

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Presidente do Cidadania em 
João Pessoa, o vereador Bru-
no Farias emitiu nota em que 
se solidariza com a comuni-
dade acadêmica da UFPB e 
critica a escolha, pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, do ter-
ceiro colocado na eleição da 
universidade, quebrando uma 
tradição de décadas, em que 
o mais votado da lista tríplice 
era o escolhido.  

Uma tradição de décadas 
Alvo dos protestos, professor 
Valdiney Gouveia disse que 
não vai renunciar. E disse como 
pretende conduzir a UFPB: 
“[Que] deixe de ser um espa-
ço político- partidário, seja um 
espaço acadêmico, de pes-
quisa. Mas não faremos caça 
às bruxas”. Ele obteve votação 
bem inferior (106.496 votos) a 
Terezinha Domiciano (964.518) 
e Isac Medeiros (920.013). 

A nomeação do professor Valdiney 
Gouveia para reitor da UFPB, ter-
ceiro colocado na eleição da UFPB, 
dominou o noticiário na imprensa 
paraibana, sendo que a maioria 
dos registros expressava indigna-
ção contra o ato do presidente Jair 
Bolsonaro. “Não aceitamos golpe 
na UFPB”, disse, em nota, a Asso-
ciação dos Docentes 

adUfpb: “é golpe” 

polo tUrístico cabo branco será Um novo 
divisor de ágUas no tUrismo da paraíba 

não vai renUnciar 

É ponto pacífico entre representantes do trade turístico da Paraíba que a construção do Centro 
de Convenções de João Pessoa foi um divisor de águas para o segmento na Paraíba. De 

fato, por esse ponto de vista, é possível enxergar a importância que aquele equipamento 
representou para o turismo paraibano, que carecia de um espaço de porte para abrigar, 
por exemplo, o turismo de eventos, que envolve feiras de negócios, convenções, entre ou-
tros. Agora, é opinião unânime no segmento que as ações governamentais para tirar do 
papel o projeto do Polo Turístico Cabo Branco vão representar um novo divisor de águas 

para o turismo paraibano. Um salto ainda maior. É possível afirmar, face à magnitude 
desse investimento, que o turismo paraibano vai ser dividido entre o período de antes e 
depois do Polo Turístico Cabo Branco, que já vem sendo chamado de maior polo turístico 

planejado do Nordeste. O Polo Turístico Cabo Branco tem área de 654 hectares com 
35 lotes, sendo 19 para o setor hoteleiro, cinco para o setor de animação, dez 

para comercial e serviços e um para o setor de eventos. Ontem, em solenidade 
no Centro de Convenções, o governador João Azevêdo (foto) lançou edital 

de chamamento público de novos lotes no complexo turístico. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Regra obrigatória para candidatos e partidos, 
a prestação de contas de campanha à Justiça 
Eleitoral na Paraíba será também examinada 
pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB). É o que prevê o Acordo de Coopera-
ção Técnica firmado entre a Corte de Contas e o 
TRE. De 16 a 27 deste mês, o TRE fará curso de 
capacitação para esta finalidade. 

tce e tre vão atUar jUntos na 
análise de contas partidárias 

Um grave retrocesso 

“só recebem oito meses” 

“É preciso que a decisão da comunidade uni-
versitária seja respeitada, sob pena de teste-
munharmos um grave retrocesso na ambi-
ência democrática da nossa Universidade”, 
diz trecho da nota de Bruno Farias. Ontem, 
estudantes, servidores e professores fizeram 
protesto contra a nomeação de Valdiney Gou-
veia, na área externa da Reitoria.  

Candidata a prefeita de Campina Grande, 
Ana Cláudia (Podemos) afirma que a prefeitu-
ra desrespeita direitos de prestadores de ser-
viço. “Na Educação, começam a trabalhar em 
janeiro e só assinam seus contratos no mês de 
abril. Ou seja, eles trabalham doze meses e 
só recebem oito meses”. 
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Agora é Lei

Cobrança por perda de bilhete de 
estacionamento é proibida na PB

O presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), 
Adriano Galdino, promulgou a Lei 
11.807/2020, de autoria do depu-
tado Ricardo Barbosa, que proíbe a 
cobrança por perda de ticket de es-
tacionamento nos estabelecimentos 
comerciais do Estado. A Lei foi pu-
blicada na edição dessa quinta-feira 
(5) do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a Lei, “os estabe-
lecimentos, sejam eles comerciais, de 
entretenimento ou de prestação de 
serviços, que oferecerem área própria 
ou terceirizada para estacionamentos 
são obrigados a registrarem o mo-
mento de entrada e saída dos veícu-
los, desta forma, em caso de perda ou 
extravio do ticket de estacionamento, 
deverá ser cobrado do consumidor 
apenas o valor referente ao tempo 
de utilização do serviço”.

 A Lei também proíbe a cobrança 
de multa ou qualquer outra penalida-
de devido à perda do ticket de esta-
cionamento, no entanto, o condutor 
deverá, no momento de retirada do 
veículo, apresentar a documentação 
do mesmo, assim como sua Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH).

Para o deputado Ricardo Barbo-
sa, exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva revela prá-
tica vedada pelo Código de Defesa 
do Consumidor. O deputado lembrou 
que não havia norma expressa ve-
dando a prática específica de cobrar 
do consumidor pela perda ou extra-
vio do cartão de estacionamento. “A 
ausência dessa regulamentação tem 
levado vários casos para os corredo-
res do Poder Judiciário, obrigando o 
consumidor a suportar todo o ônus 
do tempo do processo. Assim, am-
plia-se a proteção do consumidor e 
desafoga-se o Judiciário”, justificou o 
autor do projeto. Lei do deputado Ricardo Barbosa retira multa pela perda do bilhete fornecido, por exemplo, nas entradas de shoppings

Foto: Marcus Antonius



Comunidade universitária realizou ato contra a escolha, 
pelo presidente Jair Bolsonaro, do terceiro na lista tríplice

Estudantes, técnicos-ad-
ministrativos, professores, par-
lamentares e representantes de 
movimentos sociais participa-
ram na tarde de ontem de uma 
manifestação promovida pelo 
Comitê de Mobilização pela Au-
tonomia e Contra a Interven-
ção na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). O ato é uma 
resposta à nomeação de Valdi-
ney Veloso Gouveia, para ser o 
novo reitor da instituição pelo 
presidente da República, Jair 
Messias Bolsonaro durante a 
madrugada dessa quinta-feira. 

De acordo com as entida-
des e coletivos da comunidade 
acadêmica da instituição a de-
cisão não representa a escolha 
da UFPB, pois as professoras 
Terezinha Martins e Mônica 
Nóbrega (Chapa 2) foram es-
colhidas, em agosto deste ano, 
respectivamente reitora e vi-
ce-reitora,  tanto na consulta 
eleitoral, como nos Conselhos 
Superiores. Ainda conforme 
o Comitê, Valdiney Gouveia 
contou com 5,35% de votos na 
consulta e, no colégio dos Con-
selhos Superiores, não obteve 
votos. Por isso, consideram que 
a nomeação, além de ilegítima, 
desrespeita a democracia e a 
autonomia universitária.

Com isso, está prevista 
para a manhã de hoje (06) uma 
plenária virtual conjunta com 
professores, técnicos e discen-
tes com o objetivo de dialogar 
com as chapas que participa-
ram do pleito e decidir as pró-
ximas ações. De acordo com o 
estudante de História e repre-
sentante do Levante Popular 
da Juventude, Ciro Calebe os 
alunos da UFPB ficaram sur-
presos com a decisão do presi-
dente da República em nomear 
o terceiro colocado da consulta 
eleitoral para a Reitoria. 

Por isso, garante que todos 
os grupos seguem mobilizados 
para que a reitora e vice-reitora 
eleitas sejam empossadas. “O 

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail

Nomeação de 
Valdiney provoca 
protesto na UFPB
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Candidato Marcos Diogo tenta a 
reeleição na cidade de Guarabira

A Rádio Tabajara FM 
(105,5), dentro da cobertu-
ra das Eleições 2020, entre-
vistou ontem o candidato 
à Prefeitura de Guarabira 
Marcos Diogo (PSDB). Aos 
apresentadores Ívina Souto 
e Petrônio Torres, do pro-
grama ‘Fala Paraíba’, o can-
didato à reeleição detalhou 
algumas de suas propostas 
para a cidade, caso vença as 
eleições no próximo dia 15 de 
novembro.

O candidato destacou a 
peculiaridade da campanha 
eleitoral neste ano de 2020, 
especialmente após o fale-
cimento do prefeito Zenó-
bio Toscano (PSDB). Marcos 

Diogo falou sobre as ações da 
saúde e reclamou das críticas 
que vem recebendo no com-
bate à covid-19. “A Prefeitura 
de Guarabira mostrou núme-
ros reais. Não escondemos a 
sujeira para debaixo do tape-
te. Guarabira foi a cidade que 
mais testou a população”. O 
prefeito citou que a gestão 
está construindo o Comple-
xo Municipal de Saúde com 
investimentos de mais de R$ 
3,5 milhões.

Na educação, o candida-
to negou ter fechado esco-
las ou creches. “Hoje temos 
mais de 800 crianças, cinco 
alimentações balanceadas 
com nutricionistas. Toda a 
alimentação é feita sob a su-
pervisão de uma nutricionis-
ta”. O prefeito ainda negou a 

queda do Ideb no município.
Na geração de emprego, 

o candidato destacou a crise 
que o Brasil está passando 
por dificuldades na área por 
conta da pandemia. “Só exis-
te investimento onde há cre-
dibilidade e, em Guarabira, a 
credibilidade se dá porque 
nós temos uma gestão enxu-
ta, que paga os fornecedores 
e o funcionalismo em dia”.

Os candidatos à Pre-
feitura de Lucena também 
estão sendo entrevistados 
pela Rádio Tabajara dentro 
do programa ‘Jornal Esta-
dual’, apresentado por Rayo 
Miranda e Judivan Gomes. 
Ontem, a entrevista foi com 
Carlos Estêvão (PT) e hoje o 
entrevistado será Leomax da 
Costa (Solidariedade).

professor Valdiney não foi es-
colhido pela comunidade uni-
versitária. Essa manifestação 
é para os servidores, técnicos 
administrativos e, sobretudo 
os mais de seis mil estudantes 
que deram voto para as pro-
fessoras Teresinha e Mônica 
para assumirem os próximos 
quatro anos do reitorado. Não 
aceitaremos que a democracia 
e a autonomia universitária se-
jam desrespeitadas”.

Segundo a representan-
te da Juventude Socialista 
Brasileira, Juliana Lima, o ato 
foi idealizado pelo comitê de 
mobilização já formado des-
de o fim da disputa eleitoral.  
“Durante o processo eleitoral 
da consulta da UFPB a gente 
percebia que o professor Valdi-
ney sinalizava para o bolsona-
rismo. As falas não eram para a 
comunidade acadêmica, eram 
para o presidente e o Ministé-
rio da Educação. O ato é pra 
lembrar que foram nove mil 
votos nas professoras Teresi-
nha e Mônica e 800 votos para 
o professor Valdiney. É uma 
diferença que mostra quem a 
UFPB quer na reitoria. O nosso 
voto tem que ser respeitado”, 
justificou. 

O presidente do Sindica-
to dos Professores da UFPB 
(ADUFPB), Fernando Cunha, 
defendeu que o gestor esco-
lhido pelo presidente não tem 
legitimidade pra ocupar o cargo 
e, assim, a mobilização demos-
tra a insatisfação com a medida. 

“A gente assiste a uma medida 
que colabora com outras me-
didas de ataque à universidade 
pública. É um ato de repúdio 
ao Governo Bolsonaro de não 
respeitar a decisão soberana, 
autônoma, democrática que a 
UFPB tomou no mês de agosto 
de 2020”, opinou. 

Na oportunidade, a vice
-reitora eleita na consulta on-li-
ne da federal paraibana, Mônica 
Nóbrega, declarou que não há 
justificativa para a nomeação 
de um interventor na Universi-
dade. Por isso, pediu o apoio de 
todos que acreditam na demo-
cracia da instituição (inclusive 
os adversários da campanha) 
para que continuem o movi-
mento de resistência. 

“Entramos em uma eleição 
por um projeto reconhecido 
por essa universidade e hoje 
mais do que isso trata-se da 
autonomia da UFPB para todos 
nós. É preciso que a Universida-
de dê exemplo de Democracia 
para o Brasil e não aceitemos 
uma intervenção”, pontuou. 

Valdiney Veloso Gouveia 
e Liana Filgueira Albuquerque 
alcançaram o terceiro lugar 
na consulta online da UFPB. A 
nomeação do professor como 
Reitor da Universidade Fede-
ral da Paraíba 2021/2024 foi 
publicada no Diário oficial da 
União (D.O.U) de ontem. Ele as-
sume a gestão a partir do dia 11 
de novembro e segue no cargo 
por quatro anos.

Comunidade universitária se concentrou na reitoria e depois saiu em passeata

Foto: Marcos Russo
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Segunda onda
O secretário executivo da Saúde, Daniel Beltrammi, 
fala, com preocupação, sobre a possibilidade de uma 
segunda onda da covid-19 na Paraíba.  Página 7 Fo
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Empreendimento também contará com recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) através do Banco do Nordeste

João Azevêdo libera novos lotes 
para o Polo Turístico Cabo Branco

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

O governador João 
Azevêdo autorizou nesta 
quinta-feira (5), no Cen-
tro de Convenções de João 
Pessoa, o lançamento do 
terceiro edital de chama-
mento público para novos 
lotes do Polo Turístico 
Cabo Branco, que deverão 
resultar em investimen-
tos iniciais na ordem de 
R$ 379,7 milhões e gerar 
mais de 1.100 empregos 
diretos na sua fase de 
construção. Na ocasião, 
o Ministério do Turismo 
anunciou a liberação do 
credenciamento do Ban-
co do Nordeste do Bra-
sil (BNB) como um dos 
agentes financeiros do 
Fundo Geral de Turismo 
(Fungetur), possibilitando 
às empresas o acesso ao 
crédito para investir no 
setor turístico paraibano. 

 O chefe do Executivo 
da Paraíba destacou que 
nesta quinta-feira foi dado 
mais um passo rumo à 
implantação do Polo Tu-
rístico Cabo Branco. “Nós 
liberamos mais três lotes, 
sendo dois para resorts 
e um para comércio e já 
autorizamos a constru-
ção de três resorts e um 
parque aquático, e ter o 
Ministério do Turismo e o 
Banco do Nordeste como 
parceiros para fazer com 
que seja possível aos em-
preendedores acessar os 
recursos do Fundo é fun-
damental para os bons e 
grandes projetos”, frisou. 

 O secretário executi-
vo do Ministério do Tu-
rismo, Daniel Nepomuce-
no, ressaltou o momento 
histórico para o segmento 
com credenciamento do 
Banco do Nordeste para 
acesso à linha de crédito 
do Fungetur. “Nós esta-
mos trabalhando para que 
esses recursos cheguem 
na ponta e atendam todo 
o Brasil. O projeto do Polo 
Turístico é voltado para 
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Divisor de águas
O novo edital contempla dois lotes para 

dois hotéis e resorts, sendo um com uma área 
de 4,5 hectares e outro com uma área de 3,3 
hectares, que irão ampliar em mais 1.328 lei-
tos no Estado e gerar mais de 2.500 empregos 
diretos. Também será liberado um lote para o 
setor de comércio e serviços, onde deverá ser 
construído um shopping a céu aberto em uma 
área de 16,5 hectares. As empresas terão 45 
dias, a partir da próxima segunda-feira (9), para 
apresentarem os projetos. 

 O diretor presidente da Companhia de De-
senvolvimento da Paraíba (Cinep), Rômulo Polari 
Filho, garantiu que o Polo Turístico será um di-
visor de águas no segmento. “Os números são 
impressionantes, sobretudo, nessa área de sho-
pping center. Se a gente somar com o que já foi 
contratado, temos um potencial de gerar durante 
a operação dos empreendimentos algo em torno 
de 14 mil empregos e isso é muito importante, 
porque o Polo Turístico ainda tem mais 14 lotes 
que em momentos futuros virão à tona, gerando 
grandes impactos na cadeia econômica em João 
Pessoa, Campina Grande, Sousa, Pedra do Ingá, 
refletindo em todo o Estado”, pontuou. 

colocar não só a Paraíba, 
mas o Brasil no cenário 
internacional e estamos 
aqui para ajudar, fomentar 
e poder contribuir com os 
projetos que a gente sabe 
que o resultado virá em 
médio e longo prazos”, 
disse. 

O presidente do BNB, 
Romildo Rolim, afirmou 
que a instituição está à 

disposição para consolidar 
parcerias voltadas para a 
atração de investimentos 
no Estado. “Nós temos 
a missão de promover o 
desenvolvimento do Nor-
deste e temos os recursos 
para isso, destinados ao 
agronegócio, comércio e 
serviços. A cadeia produ-
tiva do turismo é muito 
importante para o banco 

porque esse é um setor 
consolidado em nossa área 
de atuação. A parceria do 
Banco do Nordeste com o 
Ministério do Turismo vem 
complementar e ampliar 
o montante de recursos 
para a gente aplicar nos 
segmentos”, comentou.

A solenidade foi pres-
tigiada pelo secretário exe-
cutivo adjunto do Minis-

tério do Turismo, Higino 
Vieira; João Nilton Castro 
Martins (superintendente 
do BNB na Paraíba);  Elie-
ser Cordeiro (representan-
te do BNDES); Cristiano 
Medeiros (superintenden-
te nacional de governo da 
Caixa Econômica Federal); 
Erik Avelino (gerente de 
clientes e Negócios Ata-
cado da Caixa); Fernando 

Rocha de Paiva (geren-
te geral da agência setor 
público Paraíba Banco do 
Brasil); Márcia Faria Maia 
(presidente da Agência 
de Fomento do Rio Gran-
de do Norte); Ailton José 
Fortes (diretor Financeiro 
e de Crédito do BNB; José 
Andrade Costa (chefe de 
Gabinete da presidência 
do BNB).

Espaço será cercado por reserva ambiental 
O Polo Turístico Cabo 

Branco, maior polo turísti-
co planejado do Nordeste, 
possui uma área de 654 
hectares com 35 lotes, 
sendo 19 para o setor ho-
teleiro, 5 para o setor de 
animação, 10 para comer-
cial e serviços e 1 para o 
setor de eventos.

 Outro destaque do 
Polo Cabo Branco é que ele 
está cercado pela maior 
reserva ambiental da Pa-
raíba. Através do Decreto 
nº 37.653/2017, o Parque 
das Trilhas passa a ser a 
maior área de conservação 
de Proteção Integral na 
Paraíba em Área Urbana, 
com 578,548 hectares, fi-
cando à frente da Reserva 
de Vida Silvestre da Mata 
do Buraquinho, que tem 
517,80 hectares e do Par-
que Estadual da Mata do 
Xém-Xém, com 182 hecta-
res. No local também será 
instalada uma sede do Ba-

talhão da Polícia Militar 
Ambiental.

 No Complexo Turísti-
co serão iniciadas, a partir 
do próximo ano, as obras 
de construção do Ocean 
Palace Jampa Eco Beach 
Resort, o Amado Bio & Spa 
Hotel e o Surf World Park 
- três resorts e um par-
que aquá-
tico - que 
irão injetar 
cerca de R$ 
600 milhões 
na economia 
do Estado 
em sua fase 
de constru-
ção e gerar 
inicialmen-
te mais de 
4.600 em-
pregos diretos e indiretos. 

 O Ocean Palace Jampa 
Eco Beach Resort terá uma 
área de construção de 43,8 
mil m², onde serão insta-
lados 405 apartamentos, 

complexo de piscinas, 
quadras esportivas, quios-
ques, toboágua, restauran-
te regional, restaurante 
francês com bar, pizzaria, 
steak grill, sushi bar, wine 
bar e área de buffet, sala 
de yoga, sala de pilates, 
academia (musculação e 
aeróbica), local para even-

tos, cinema, 
lobby,  ba-
res, lounges, 
cyber café, 
salão de be-
leza, lojas, 
SPA, Centro 
de Conven-
ções, jardim 
central e pa-
vimento kids 
com berçá-
rio e jogos. A 

concepção do projeto pre-
vê um empreendimento 
autossuficiente energeti-
camente, com a utilização 
de energia fotovoltaica.

 O Amado Bio & Spa 

Hotel terá uma capacidade 
de 240 unidades e tem sua 
concepção baseada na sus-
tentabilidade e adaptabili-
dade à natureza. Já o Surf 
World Park disponibiliza-
rá em sua estrutura pisci-
na de surf, escola de surf, 
piscina de onda, praia de 
areia, área gastronômica 
e bares, praça comercial, 
jardim de infância, centro 
de idosos, discoteca ao ar 
livre, academia, pista de 
skate, estacionamento, 
posto médico, anfiteatro 
e resort.  

Os três equipamen-
tos irão assegurar um 
aumento de 12% no total 
de leitos e devem atrair 
2,5 milhões de turistas 
por ano no Estado, o que 
irá representar uma mo-
vimentação financeira de 
R$ 2 bilhões e gerar mais 
de 4.680 empregos di-
retos e indiretos na fase 
operacional.

Serão iniciadas, a partir 
do próximo ano, as 

obras do Ocean Palace 
Jampa Eco Beach Resort, 

o Amado Bio & Spa 
Hotel e o Surf World 

João Azevêdo, junto a Romildo Rolim, do BNB, e Daniel Nepomuceno, do Ministério do Turismo (os três em primeiro plano): Investimentos de R$ 379,7 milhões e mais de 1 mil empregos diretos
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Maconha estava enterrada numa granja na comunidade Engenho Velho, na zona rural de João Pessoa

Em menos de 24 horas, 
após a apreensão de 50 quilos 
de droga, sendo 27 de cocaína, 
policiais civis da Delegacia de 
Repressão ao Entorpecente 
de João Pessoa voltaram a agir 
e apreenderam cerca de 60 
quilos de entorpecentes, duas 
espingardas de calibres 12 e 
22, além de munições e balan-
ça de precisão. Três pessoas 
foram detidas e conduzidas, 
junto com o material apreen-
dido para a Central de Polícia, 
na capital. 

A ação dos agentes da 
DRE, comandada pelo delega-
do Bruno Germano aconteceu 
numa granja na localidade 
Engenho Velho, na zona rural 
de João Pessoa, no Distrito 
Industrial. No início da ma-

nhã de ontem (5) os policiais 
cercaram e adentraram a lo-
calidade, onde localizaram 
uma grande quantidade de 
maconha enterrada.

O delegado Bruno Ger-
mano, durante coletiva, de-
talhou que os agentes da 
DRE já vinham realizando 
diligências há cerca de três 
meses no sentido de loca-
lizar esse grupo criminoso 
que, segundo ele, já foi alvo 
de outras operações contra 
o tráfico de droga e explicou 
que a ação de ontem fez par-
te do trabalho realizado na 
quarta-feira (4) quando duas 
pessoas foram presas na co-
munidade Maria de Nazaré, 
em João Pessoa.

Bruno Germano disse 
que o grupo criminoso preso 
ontem vinha sendo investi-
gado pela DRE e é bastan-

te violento, tem indícios de 
vários homicídios na região 
dos bairros Funcionários I, II, 
III, Rangel e ações em outras 
localidades, inclusive pro-
movendo o tráfico de drogas. 
“É um grupo que inclusive, 
ano passado, já trocou tiros 
com equipes da DRE quando 
cerca de cinco pessoas foram 
presas e hoje conseguimos 
atacar mais uma vez esse 
grupo criminoso, essa asso-
ciação criminosa que agia na 
Grande João Pessoa”, revelou.

Na ação de ontem, o 
delegado gravou um vídeo 
no momento que bodes fa-
rejavam a droga que estava 
enterrada. No vídeo, Bruno 
Germano parece conversar 
com os animais e, coinciden-
temente, os bodes se dirigem 
para o local onde a maconha 
estava enterrada. 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Suspeitos de homicídios são 
presos com 70 quilos de droga

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

Além da maconha, foram apreendidas duas espingardas de calibres 12 e 22, além de munições e balança de precisão
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Entorpecentes são encontrados dentro de alimentos no Serrotão
A tentativa de colocar droga 

dentro do Presídio do Serrotão, em 
Campina Grande, foi abortada, 
na tarde de quarta-feira (4) por 
policiais penais. A droga estava 
dentro de mantimentos com ali-
mentos para os detentos do local. 
No total foram apreendidos 474 
gramas de maconha, cerca de dez 
gramas de cocaína e ainda um 
aparelho celular.

As drogas foram encontra-
das durante revista dos alimentos 
e estavam escondidas dentro de 
bolachões, leite em pó, sabão em 

pó, goiabas e doces. A direção do 
presídio informou que ninguém foi 
preso, pois a logística de entrega 
das feiras mudou com a pande-
mia, não sendo possível identificar 
quem teria levado os alimentos 
adulterados.

Desde o início da pandemia, 
em março deste ano, é permitida 
que apenas uma pessoa leve feira 
para até seis detentos daquele 
presídio, o que dificulta a identi-
ficação de quem tentou levar as 
drogas. A unidade prisional conta, 
atualmente, com 1.100 internos.

Foto: SEAP

As drogas estavam escondidas dentro 
de mantimentos destinados a alguns 
detentos do Presídio do Serrotão

“Romeu e Julieta”

Polícia prende casal por 
tráfico de drogas em CG

Um casal foi preso em 
Campina Grande durante 
uma operação conjunta en-
volvendo policiais civis da 
Paraíba e Pernambuco em 
cumprimento a mandado 
de prisão expedido pela 
Justiça pernambucana. O 
casal é suspeito de envol-
vimento com o tráfico de 
drogas e, em junho deste 
ano teria sido perseguido 
quando retornava da ci-
dade pernambucana de 
Floresta com 120 quilos 
de maconha.

Segundo o delegado 
Yuri Givago, da Delegacia 
de Repressão ao Entorpe-

cente de Campina Grande, 
a prisão do casal aconte-
ceu no bairro do Mirante, 
onde houve a apreensão 
de uma quantidade de dro-
ga. O mandado de busca 
e apreensão também ti-
nha endereço também no 
bairro Três Irmãs onde foi 
localizado um laboratório 
e encontrada a maior par-
te da droga e balança de 
precisão.

O delegado Yuri Givago 
informou que a ação de on-
tem faz parte da Operação 
Romeu e Julieta e salien-
tou que as investigações 
foram iniciadas a partir da 

apreensão de 120 quilos de 
maconha procedentes de 
Floresta (PE) após o casal 
ser perseguido pela Polícia 
Rodoviária Federal e desco-
brir que a droga pertencia a 
um casal campinense. 

No bairro do Mirante 
foram apreendidas maco-
nha, MDMA e haxixe e nas 
Três Irmãs, um depósito 
de droga, plantio de maco-
nha, estufa e um sofistica-
do controle hídrico para a 
droga. O casal de 20 anos e 
que pertence a família de 
classe média de Campina 
Grande, já foi levado para 
Pernambuco.

Plantação de 
maconha com estufa 
e sistema de irrigação 
foi encontrada na 
residência do casal

Foto: Polícia Civil

TJ nega soltura a condenado 
por estupro de vulnerável

A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
negou pedido de revogação de 
prisão preventiva apresenta-
do pela defesa de um homem 
condenado à pena de 10 anos 
de reclusão, em regime inicial 
fechado, pelo crime previsto no 
artigo 217-A do Código Penal 
(estupro de vulnerável). O caso 
é oriundo da Vara Única da Co-
marca de Alhandra.

Ao proferir a sentença, o 
juiz Antônio Eimar de Lima, 

atendendo requerimento do 
Ministério Público, decretou a 
prisão preventiva, afirmando 
que “o réu acusado e ora con-
denado pelo crime de estupro 
de vulnerável, reside na mesma 
rua da vítima”.

O desembargador Ricardo 
Vital de Almeida, relator do HC, 
disse que a prisão cautelar não 
afronta o princípio de presun-
ção de inocência, mas, garantia 
da ordem pública e assegura a 
aplicação da lei penal.

“Apesar de o paciente ter 
respondido ao processo em li-
berdade, verifica-se que a de-
cretação da prisão preventiva 
encontra respaldo na gravidade 
concreta da conduta do réu, que 
valia-se do fato dos pais da me-
nor, à época com apenas quatro 
anos de idade, a deixarem na 
casa dos genitores do paciente, 
enquanto iam trabalhar, para 
praticar atos libidinosos com 
ela, deixando-a com assaduras 
em suas partes íntimas. 

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Campina 
Grande prenderam anteon-
tem (4), um homem de 39 
anos suspeito de ter rouba-
do a quantia de R$ 26 mil de 
um posto de combustíveis 
em São José da Mata, distrito 
de Campina Grande. O crime 
aconteceu no dia 31 de agos-
to deste ano, quando uma 
funcionária do posto saiu 
para uma agência bancária 
transportando o malote.No 
bairro da Prata, ela foi abor-
dada por dois homens em 
uma moto, armados, que 

anunciaram o assalto e leva-
ram a quantia.

A ação foi gravada por 
câmera de monitoramento, 
sendo descoberta a identi-
dade do suspeito, com pas-
sagem pela polícia por dois 
crimes patrimoniais e que 
havia permanecido preso por 
cerca de 10 anos, mas estava 
em liberdade vigiada por tor-
nozeleira eletrônica.

“Nossas equipes fizeram 
os levantamentos investiga-
tivos e chegaram a esse sus-
peito. Trata-se de um homem 
que já cumpriu dez anos de 

prisão em regime fechado, 
devido a outros dois crimes 
patrimoniais,”, disse o dele-
gado Diego Beltrão.

O homem foi preso no 
bairro do Loureiro, em Cam-
pina Grande, em cumprimen-
to a mandado de prisão expe-
dido pela 5ª Vara Criminal, 
referente às investigações 
do roubo ao posto de com-
bustíveis. Na delegacia, ele 
não quis informar o nome do 
seu companheiro no dia do 
crime. O suspeito foi encami-
nhando para a Penitenciária 
Padrão de Campina Grande.

Envolvido em assalto é 
localizado após dois meses
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Para Secretaria de Estado da Saúde, o não cumprimento dos cuidados básicos de proteção é um fator de risco

Segunda onda de covid-19 
é uma possibilidade na PB

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Nilber Lucena 
Especial para A União

Regiões da Europa como 
Alemanha, França, Reino 
Unido e Bélgica já sentem os 
efeitos da segunda onda da 
covid-19, onde o número de 
casos volta a crescer. O vírus 
que atingiu todo o mundo 
já fez milhares de vítimas 
e o desrespeito às normas 
sanitárias é o principal fator 
de provocação da segunda 
onda. No Brasil, não está 
descartado o risco de uma 
segunda onda de contami-
nação e o comportamento 
da população é aliado deci-
sivo na contenção dos novos 
casos do novo coronavírus. 

Daniel Beltrammi, se-
cretário executivo de Saúde 
do Estado comentou sobre a 
possibilidade de uma segun-
da onda do coronavírus na 
Paraíba. “Não só a Paraíba, 
mas o Brasil podem passar 
por uma segunda onda e em 
função dos comportamen-
tos de risco. É exatamente o 
abandono do uso de másca-
ras, lavagem de mãos e que-
bra do distanciamento social 
que faz com que países como 
a Europa e Estados Unidos 
voltem a ter em média cem 
mil casos novos ao dia e tam-
bém um volume importante 
de óbitos”, destacou.  

As medidas de seguran-
ça citadas por Beltrammi se-
guem os protocolos sanitá-
rios da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e têm como 
objetivo conter a propagação 
do vírus. No entanto, o que 
se vê em todos os lugares é 
que uma parcela expressiva 
da população insiste em mi-
nimizar o problema. 

Beltrami destacou que é 
possível aprender com base 
nas experiências dos países 
que já enfrentam a segunda 

onda do coronavírus. “O que 
podemos aprender com es-
ses países? Podemos apren-
der que para que a gente não 
chegue a uma fase de explo-
são de novos casos depende 
de todos e de cada um de nós. 
Mais do que nunca, agora são 
os cuidados individuais que 
influenciam o futuro da saú-
de de um grande contingente 
de pessoas, de um coletivo. 
Então nós precisamos ser 
muito atentos com relação a 
isso”, falou.

O secretário destacou o 
trabalho da SES no combate 
á pandemia da covid-19 e 
reforçou que a experiência 
de países que já enfrentam 
a segunda onda deve servir 
de alerta. “Todas as medidas 
que a SES está tomando são 
no sentido de conhecer mes-
mo, a partir especialmen-
te do Inquérito Sorológico 
como a pandemia alcançou 
cada família paraibana, quais 
as faixas etárias, quais são 
os níveis de renda, os níveis 
educacionais. A gente precisa 
aprender algumas questões. 
A Europa já deixou claro para 
nós, publicou em um artigo 
afirmando que locais fecha-
dos com dez ou mais pesso-
as ali aglomeradas, grandes 
eventos e também atividades 
escolares presenciais foram 
os elementos que mais aju-
daram a pandemia a crescer 
nesses países”, afirmou.

 A Paraíba já ultrapassou 
os 130 mil casos de coro-
navírus com mais de 3 mil 
mortes. “As ocupações nos 
leitos hospitalares seguem 
uma tendência de estabili-
dade, mas nós já observa-
mos na segunda quinzena de 
outubro um crescimento na 
ocupação de leitos hospitala-
res, especialmente na Região 
Metropolitana”, apontou Bel-
trammi. 

Medidas eficazes conseguem reduzir os casos  
A médica infectologista 

Camila Agra Gomes destacou 
que é possível aprender com o 
que vem acontecendo em ou-
tros países e que é necessário 
seguir o que dizem os cientistas. 
“Observando os outros países 
vamos compreendendo e nos 
educando a adotar medidas 
eficazes, não cometendo os 
erros anteriores. Por que Tai-
wan há 200 dias não tem casos 
novos? O que podemos fazer 
igual? Devemos seguir o que 

dizem os cientistas. O governo 
que não segue a ciência acaba 
adotando medidas infundadas 
colocando a população toda em 
risco. A pandemia surpreendeu 
todo mundo mas de uma coisa 
temos certeza: as medidas mais 
rigorosas de isolamento social 
adotadas no início da pandemia 
foram eficazes, vários estudos 
comprovam isto”, enfatizou.

Camila Agra também falou 
da possibilidade de uma segun-
da onda do novo coronavírus no 

Brasil. “A segunda onda se torna 
mais palpável à medida que ob-
servamos o comportamento das 
pessoas, principalmente, em 
determinados estabelecimentos 
com o relaxamento total das 
medidas de segurança. Somos 
o 3º país no ranking de casos 
da covid-19, só perdemos para 
os Estados Unidos e Índia e isto 
mostra que não estamos no 
controle da pandemia e que o 
vírus continua circulando entre 
nós”, pontuou a infectologista. 

Cuidados individuais, como uso de máscara e higienização das mãos, são decisivos para que não haja um aumento no número de casos da doença no Estado

Foto: Marcus Antonius

Boletim da pandemia

Pacientes recuperados na PB representam 81,7% 
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Novos 339 casos e 
oito falecimentos ocasio-
nados pelo novo corona-
vírus foram confirmados 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) ontem. 
Com a atualização, o Es-
tado chegou a 134.297 ca-
sos de contaminação por 
covid-19, sendo 109.721, 
o equivalente a 81,70% 
do número total de casos, 
e 3.138 óbitos em decor-
rência da doença (2,34%). 
Estima-se que 15,96% dos 
casos já notificados estão 
em aberto, ou seja, são pa-
cientes em recuperação.

A t é  o  m o m e n t o , 
423.058 testes para diag-
nóstico da covid-19 já 
foram realizados. Todas 
as 223 cidades do Estado 
possuem casos confirma-
dos e 176 já confirma-
ram óbitos entre os seus 
residentes. A cidade de 
João Pessoa lidera a lista 
de óbitos com 1.008 fa-
lecimentos, seguida por 

Campina Grande, com 
408, Santa Rita, com 164, 
e Bayeux que registra 117 
mortes.

Vinte e três cidades 
possuem a maior concen-
tração da doença: João 
Pessoa (33.107), Cam-
pina Grande (13.821), 
Patos (4.918), Guarabi-
ra (4.688), Santa Rita 
(3.601), São Bento (3.373), 
Cabedelo (3.320), Maman-
guape (2.692), Cajazeiras 
(2.746), Sousa (2.470), Ba-
yeux (2.147), Alagoa Gran-
de (1.668), Ingá (1.609), 
Queimadas (1.431), Pe-
dras de Fogo (1.372), 
Rio Tinto (1.258), Sapé 
(1.251), Mari (1.209), 
Itabaiana (1.197), Be-
lém (1.126), Itaporanga 
(1.095), Alagoinha (1.062) 
e Monteiro (1.002).

No boletim diário da 
SES, dez municípios con-
centraram a maioria dos 
casos divulgados ontem. 
Foram 221 dos 339 distri-
buídos por: João Pessoa 
com 123 novos casos; Rio 
Tinto com o aumento de 

20 casos novos; Campina 
Grande vem em seguida 
com 19 novos casos; Bo-
queirão teve uma atualiza-
ção de 12 novos casos; Pa-
tos somou novos 10; Água 
Branca e Sousa possuem 
um acréscimo de 8 casos 
cada; Cabedelo, Guarabira 

e Santa Cruz com 7 casos 
cada encerram a lista.

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) em 
todo o Estado é de 36%, 
nos leitos de enfermaria 
adulto o número é de 25%. 
A Região Metropolitana 

de João Pessoa tem 40% 
dos leitos de UTI e 34% 
de leitos de enfermaria 
ocupados. A taxa de ocu-
pação em Campina Grande 
é de 16% dos leitos de UTI 
adulto e 11% das enferma-
rias. Já no Sertão o núme-
ro segue aumentando, nas 

enfermarias a ocupação é 
de 26% e na UTI de 66%.

Pesquisa
Já a pesquisa “Conti-

nuar Cuidando - Observató-
rio da covid-19”, realizada 
pelo Governo da Paraíba, 
através da SES, segue com 
as entrevistas para mapear 
os impactos da pandemia 
na vida das pessoas. Até a 
quinta-feira, 917 paraiba-
nos foram entrevistados, di-
vididos em 538 residências 
e 35 cidades.

Os óbitos registrados no 
boletim ocorreram entre 30 
de outubro e 4 de novembro, 
sendo quatro deles ocorri-
dos entre a quarta-feira e a 
quinta-feira. A faixa etária 
dos pacientes foi de 39 a 
80 anos. As mortes se di-
videm entre residentes de 
João Pessoa (3), Campina 
Grande, Queimadas, Caja-
zeiras, Santa Rita e Catolé 
do Rocha. Todos possuíam 
comorbidades como cardio-
patia, diabetes, hipertensão, 
doença respiratória e etilis-
mo com maior frequência.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, 423.058 testes já foram realizados em toda a Paraíba

Foto: Marcus Antonius
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Campanha será lançada no próximo dia 18 e as cartas enviadas pelas crianças estarão disponíveis on-line

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Uma das campanhas 
de solidariedade mais 
aguardadas do ano,  o 
Papai Noel dos Correios, 
que busca atender aos 
pedidos de presentes de 
crianças em situação de 
vulnerabilidade, este ano, 
será diferente por conta 
da pandemia do novo co-
ronavírus. A campanha 
será lançada no próximo 
dia 18 e as cartas envia-
das pelas crianças estarão 
disponíveis de forma on-
line, num hotsite que será 
divulgado pelos Correios. 

As etapas, bem como 
os detalhes da campanha 
como o período de adoção 
e entrega dos presentes 
ainda estão sendo defi-
nidos. O lançamento da 
campanha acontecerá si-
multaneamente em todo o 
país. No ano passado, ela 
foi realizada em 17 muni-
cípios da Paraíba e sele-
cionou 8,9 mil cartas. Des-
se total, foram adotadas 
8,8 mil e foram entregues 
8,3 mil presentes. Este 
ano, o Papai Noel dos Cor-
reios completa 31 anos de 
existência e já atendeu 6 
milhões de crianças.

Além de estimular os 

garotos e garotas a escre-
verem cartas, a campanha 
dissemina valores natali-
nos, como a solidariedade. 
Em uma corrente do bem, 
empresa, empregados e 
voluntários da socieda-
de se juntam para, dentro 
do possível, atender aos 
pedidos de presentes da-
queles que se encontram 
em situação de vulnerabi-
lidade social.

Adoção
Este ano, por causa da 

pandemia, as cartinhas 
poderão ser adotadas pela 
internet. Já a entrega do 
presente, deve ser feita 
pelo padrinho no ponto 
indicado pelos Correios. 
Durante a campanha na 
Paraíba, serão disponi-
bilizadas as cartinhas de 
estudantes das escolas da 
rede pública (até o 5º ano 
do Ensino Fundamental), 
previamente selecionadas 
pela Secretaria de Educa-
ção do Município.Muitas 
das cartas contam histó-
rias emocionantes de so-
lidariedade. 

História
A campanha Papai 

Noel dos Correios nasceu 
pela iniciativa de alguns 
empregados que, durante 

a rotina de trabalho, rece-
biam cartinhas escritas 
por crianças destinadas 
ao Papai Noel, mas sem 
endereço. Sensibilizados, 
alguns deles resolveram 
adotar as cartinhas e en-
viar os primeiros presen-
tes. Com o passar do tem-
po, a ação foi ganhando 
proporção na empresa e 
acabou se transformando 
em um projeto corporati-
vo dos Correios.

Os presentes serão 
recebidos nos pontos de 
entrega que serão divul-
gados pelos Correios que, 
posteriormente, realiza-
rão a distribuição. Não é 
permitida a entrega di-
reta do presente e, para 
assegurar a observância 
desse critério, o endere-
ço da criança nunca é di-
vulgado ou informado ao 
padrinho.

‘Papai Noel dos Correios’ será
realizada através da internet

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

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

“Meu 1º milhão”. É o nome da campanha lançada pela Azul Viagens para estimular a venda de 
passagens aéreas, hospedagens e passeios nos principais destinos turísticos do país. Agências de via-
gem, lojas da operadora de turismo da Azul e o call center da companhia competirão entre si, até 31 de 
dezembro de 2020, para pontuarem em rankings que valerão prêmios em pontos e pacotes de viagens.
Os participantes da campanha ganharão um ponto para cada venda de reservas de pacotes com aéreo 
+ hotel ou apenas o hotel. Três pontos serão dados àqueles que venderem o conjunto aéreo + hotel + 
serviços (que são os ingressos para passeios, transfer ou aluguel de carros). Agências, lojas e call center 
estarão divididos em sete diferentes rankings: as agências de São Paulo e Minas Gerais competirão 
entre si, enquanto as de Goiás e do Paraná estarão em outro ranking, que terá ainda um terceiro pódio 
para os demais estados. Na categoria Lojas Azul Viagens, a divisão será para o Estado de São Paulo, 
Estado de Minas Gerais e demais estados. O call center da Azul Viagens terá um ranking dedicado.

Forte Velho 

Campanha Azul

João PEssoA I

O Centro de Convenções de João Pessoa está entre 
os finalistas do Prêmio Caio 2020. A premiação busca 
reconhecer o trabalho sério e profissional de organismos 
públicos, empresas privadas e profissionais do mercado 
de eventos e turismo. O complexo concorre na catego-
ria de melhor centro de convenções de grande porte. A 
solenidade de premiação ocorrerá no dia 15 de dezembro 
próximo, no Centro de Convenções do Expo Center Norte, 
em São Paulo.  O Prêmio Caio – criado há mais de duas 
décadas, tem como missão promover, difundir e aprimorar a utilização da promoção comercial, o 
live marketing, o turismo de negócios e os eventos, elegendo as melhores empresas, profissionais 
e empreendimentos destes setores no país. Desde sua criação, o Prêmio Caio é gerido por um Con-
selho Diretor composto pela ABEOC Brasil – Associação das Empresas de Eventos; ABIH Nacional – 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis; UBRAFE - União Brasileira dos Centros de Convenções 
e Feiras; Academia Brasileira de Eventos e Turismo; Ampro – Associação de Marketing Promocional 
e UneDestinos - União Nacional das Entidades de Destinos.

Baía da Traição 

A história da Paraíba está presente no município da Baía da Traição, onde, 
em 1501 navegantes ancoravam no porto, cenário de batalhas sangrentas entre 
os índios potiguaras, habitantes da terra, e os portugueses que queriam colonizar 
o local. Município riquíssimo com vários roteiros ambientais e cenários em pon-
tos para os turistas, a exemplo de falésias, arrecifes de corais, manguezais, praias 
paradisíacas, rios com águas cristalinas, ruínas históricas e a maior reserva 
indígena dos índios potiguaras, cujos habitantes preservam e mantém os costu-
mes. A Baía da Traição está inserido nas Trilhas dos Potiguaras, e fica localizada 
no Litoral Norte, entre os municípios de Mataraca, Marcação e Rio Tinto, distante 
aproximadamente 90 km de João Pessoa. 

Fotos: Teresa Duarte

Lugar em perfeita sintonia com a natureza, Forte Velho, distrito 
de Santa Rita, vem despontando no turismo com a instalação de pou-
sadas, bares e restaurantes típicos, onde pode-se degustar a gastrono-
mia típica e de qualidade. Forte Velho fica às margens do Rio Paraíba e 
o acesso pode ser feito via terrestre passando pelo município de Santa 
Rita, através da BR-101, depois seguindo por uma estrada de terra 
cercada por canaviais e resquícios de mata atlântica. O local também 
é acessível por ônibus partindo da cidade de Santa Rita, ou por barco, 
a partir da Praia do Jacaré, em Cabedelo, onde o turista fará um belo 
passeio pelo Rio Paraíba, que passa por vários pontos como Costinha, 
Ilha da Restinga e parando na comunidade de Forte Velho.

Barra de Mamanguape
Localizada no encontro do Rio Mamanguape com o mar (Barra), Sua Casa na Barra 

possibilita aos hóspedes caminhadas, pescarias, passeios de barco, passeios ciclísticos 
e trilhas pela mata atlântica e pela floresta de restinga. Também existem espaços para a 
realização de eventos de pequeno porte, cerimônias religiosas, confraternizações e encon-
tros familiares. A proposta da Sua Casa na Barra de Mamanguape é receber pessoas que 
buscam vivenciar momentos lazer e tranquilidade por meio da interação com a natureza. 
Informações (83) 99332-1580.

Este ano, o Papai Noel 
dos Correios completa 

31 anos de existência e, 
ao longo deste período, 
já atendeu 6 milhões de 

crianças
A iniciativa está em fase de planejamento e, logo em breve, o site para envio e adoção das cartinhas será divulgado

Foto: Marcos Russo



Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

Youtube da Funesc

UNIÃO  A 9

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o

Cultura
Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Descaso com a arte
Renomado artista plástico Flávio Tavares divulga desabafo 
em que lamenta a desatenção de instituições públicas com a 
preservação dos monumentos históricos e artísticos. Página 10
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Projeto da Funesc exibirá, em sessão única e gratuita, produções que abordam temas como solidão e vivências da juventude

Cine Bangüê estreia hoje sua 
edição on-line com dois curtas

Ainda sem a possibi-
lidade de abrir para novas 
sessões presenciais em João 
Pessoa, o Cine Bangüê inau-
gura sua versão on-line nes-
ta sexta-feira, a partir das 
20h, no canal oficial da Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) no Youtu-
be. A estreia será com dois 
curtas-metragens: Eu que-
ria ser arrebatada, amorda-
çada e, nas minhas costas, 
tatuada, de Andy Malafaia, 
e Aurora, de Renata Spitz. 
Após a exibição gratuita, 
ambos os filmes não ficarão 
disponíveis. A Classificação 
Indicativa é de 16 anos.

“Fico muito honrado em 
ter meu filme escolhido para 
esta sessão inaugural”, con-
tou Malafaia. “Eu nem sabia 
que era uma sessão tão im-
portante. Acho a iniciativa 
incrível, de levar cultura às 
pessoas neste momento tão 
difícil, no qual parte das pes-
soas ainda está trancada em 
sua casa”.

Realizado no Rio de Ja-
neiro, Eu queria ser arreba-
tada, amordaçada e, nas mi-
nhas costas, tatuada (2015, 
16min.) é protagonizado pela 
atriz capixaba Fabíola Buzim. 
Na trama de ficção, Silvana 
é uma mulher cansada. O 
mundo não mais lhe perten-
ce, o invisível a incomoda, o 
cotidiano a oprime. Por isso, 
o que ela deseja, às vezes, é 
abandonar tudo e voltar para 
casa, porque as lembranças 
de outrora ainda são fortes o 
suficiente para romper o flu-
xo de sua vida.

“A Silvana é uma perso-
nagem da rua, porém, par-
te do filme se detém à sua 
vida privada, dentro de casa. 
Imagino que a solidão que 
acomete as pessoas que se 
prostituem já é algo ineren-
te. Não sei se algo mudou 
durante a pandemia. De 
qualquer forma, estas pesso-
as que precisam da rua para 
sobreviver não deixaram de 
trabalhar, infelizmente, cor-
rendo ainda mais riscos”, ex-
plicou Andy Malafaia. 

O realizador falou que 
a ideia para o processo de 
criação do curta-metragem 
surgiu a partir do título, 
que era um verso de um 
poema que ele mesmo ti-
nha escrito na sua adoles-
cência. “Eu tinha acabado 
de ler um livro a respeito 
da prostituição no Rio de 
Janeiro e fiquei muito in-
teressado em contar uma 
história relacionada. Pes-
quisei bastante, fiz entre-
vistas com prostitutas, no 
bairro onde morava, e eis 
que escrevi o roteiro”, re-
lembrou. “Com esse filme, 
quis mostrar as complexi-
dades e dificuldades que a 
vida impõe a estas mulhe-
res, sem nunca deixar pen-
sar no aspecto humanista. 
Como me embasei bastante 
nas entrevistas que fiz com 
prostitutas, então imagino 
que há algo que reflete a 
vida dessas mulheres re-

ais, apesar de ter havido o 
meu filtro, a minha sensibi-
lidade sobre essa história”, 
analisou o cineasta.

Fugindo de padrões
A outra atração na es-

treia do projeto Cine Ban-
güê On-line é outro cur-
ta carioca: Aurora (2019, 
18min.) apresenta uma 
história onde quatro garo-
tas compartilham seus so-
nhos dentro de um peque-
no apartamento até que o 
dia nasce novamente, mas 
só que algumas não conse-
guem dormir.

“A minha ideia era ten-
tar reproduzir uma vivên-
cia com pessoas do meu 
ciclo social. Em Aurora, po-
demos dizer que são perso-
nagens por lerem falas de 
um roteiro, mas, ao mes-
mo tempo, tratam-se das 
minhas amigas reprodu-
zindo certas experiências”, 
compara a diretora Renata 
Spitz. “Meu objetivo foi tra-
zer uma química dessa in-
teração entre garotas, ex-
plorando esses corpos que 
fogem de certos padrões e 
tal como seus comporta-
mentos. Nesse sentido, 
é de refletir a partir de 
uma ‘realidade’, colocan-
do-a disponível para ser 
ficcionalizada pelos seus 
próprios agentes”.

Apesar de ter sido 
gravado no ano passado, 
bem antes da crise sani-
tária mundial, o curta 
traz a questão curiosa 
de se passar inteira-
mente dentro de um 
apartamento. “Tempo-
ralmente, o filme tra-
balha apenas um dia 
na vida daquelas garotas e 
como esse dia traz certas 
questões em seus corpos 
e relações. De forma mais 
abrangente, acho que não 
existe uma relação de con-
solo ou ligação estrita com 
a pandemia. O filme trata 
de um tema que acho que 
em qualquer ocasião é im-
portante e retrata corpos e 
vivências de juventude dis-
tantes das representações 
mais usuais. Assim sendo, 
acho que a importância é 
naquilo que ele traz desde 
sempre”, observou Spitz. 

A cineasta também 
avaliou a atual conjuntura 
trazida pela covid-19. “O 
contexto da pandemia nos 
colocou sob diversas refle-
xões e algumas perpassam 
pela necessidade da arte, 
da cultura e da sociabili-
dade que eventos como a 
exibição de filmes propor-
cionam. A possibilidade de 
acessarmos esses aconte-
cimentos, através de uma 
nova perspectiva, é extre-
mamente positiva porque 
fortalece a continuidade 
do trabalho do Cine Ban-
güê, promove um senso de 
comunidade entre os seus 
frequentadores e possibili-
ta uma expansão maior por 
conta do quesito ‘on-line’. 
Acho que, de forma geral, 
é uma estratégia essencial 
para que, de uma maneira 

ou de outra, se perpetue 
os objetivos do local, pro-
mova o acontecimento de 
um ‘novo público’ e dá 
certo gás aos filmes 
que são exibidos”, 
concluiu Spitz.

A segunda sessão 
do projeto Cine Ban-
güê On-line prosse-
guirá na próxima sex-
ta-feira (dia 13), com 
início também às 20h e 
em exibição única e gra-
tuita. Na ocasião, o pú-
blico assistirá aos cur-
tas-metragens Ensaio 
sobre minha mãe, de Joci-
mar Dias (RJ); O solitário 
ataque de Vorgon, de Caio 
d’Andrea (SP), e O silêncio 
do mundo, de Bárbara Ca-
riry (CE).

Guilherme Cabral
guipb_jornalaista@hotmail.com

Último filme da trilogia de ‘Bill e Ted’ entra em cartaz
Franquia que rendeu video-

game, HQs e até um desenho 
animado entre os anos 1980 e 
90, chega aos cinemas o filme 
que fecha a trilogia estrelada 
por Keanu Reeves e Alex Winter, 
concluindo a saga dos “adoles-
centes” bobalhões que viajam 
no tempo, iniciada em Bill & Ted: 
Uma Aventura Fantástica (1989) 
e continuada em Bill & Ted: Dois 
Loucos no Tempo (1991).

Quase 30 anos depois, a du-
pla se reúne para Bill & Ted: Enca-
re a Música, que entrou em cartaz 
apenas com cópias dubladas na 
programação dos Cineserclas 
do Shopping Tambiá, em João 
Pessoa, e do Partage Shopping, 

em Campina Grande, e no Cine 
Guedes, em Patos.

O longa também estreia a 
partir desta sexta-feira na rede 
Cinépolis, que ainda não tinha 
retomado as atividades na capital 
paraibana. As sessões, limitadas e 
adotando medidas de segurança 
devido à pandemia, terá opções 
de cópias dubladas e legendadas 
no Manaíra Shopping e apenas du-
bladas no Mangabeira Shopping. 
Até o fechamento desta edição, o 
Centerplex do Mag Shopping ainda 
não divulgou sua programação 
para reabertura.

Depois de virar comédia 
cult, o terceiro filme de Bill e Ted 
acompanha a dupla para cumprir 

uma profecia e criar a música 
perfeita, desta vez com ajuda de 
suas filhas, Billie e Thea, vividas 
por Brigette Lundy-Paine (de O 
Escândalo) e Samara Weaving (de 
Casamento Sangrento).

Escrito pelos criadores dos 
personagens, Chris Matheson 
(Pateta: O Filme) e Ed Solomon 
(MIB - Homens de Preto), o filme 
tem direção de Dean Parisot (He-
róis Fora de Órbita).

Também estreou na Paraíba 
o terror Jovens Bruxas - Nova 
Irmandade. O filme acompanha 
um quarteto de jovens bruxas 
aprendizes que tentavam enten-
der sobre seus novos poderes e 
o seu vínculo.

O loiro Alex Winter (E) e o moreno Keanu Reeves (D) repetem seus papéis quase 30 anos depois em ‘Bill & Ted: Encare a Música’, considerada uma comédia ‘cult’

Fotos: Divulgação

‘Aurora’ (acima), de Renata 
Spitz, traz interações entre 
quatro garotas; já ‘Eu queria 
ser arrebatada, amordaçada 
e, nas minhas costas, tatuada’ 
(ao lado), de Andy Malafaia, 
conta a opressão cotidiana 
vivida por uma prostituta 

Fotos: Divulgação



Nesta sexta-feira, a pro-
gramação virtual do Centro 
Cultural Banco do Nordeste 
(CCBnB) foca nas apresen-
tações musicais. As atrações 
serão exibidas por meio do 
canal oficial do Centro no 
Youtube, a partir das 16h, 
reunindo grupos e artistas 
individuais de vários esta-
dos nordestinos. 

As atrações são de classi-
ficação livre e compostas por 
120 projetos, selecionados 
via edital de chamada públi-
ca, nas modalidades ‘Perfor-
mance artística’ e ‘Formação’, 
envolvendo artes cênicas, ar-
tes visuais, música e ativida-
des infantis.

Hoje, a programação 
será aberta com Um Pé de 
Tempo ,  do musicista Zé 
Linaldo (Palmares, Per-
nambuco). O projeto é um 

passeio pelos estilos musi-
cais baião, xote, arrasta-pé, 
aboio e cantoria, com le-
tras de Eugenio Gerônimo. 
O interprete promove em 
seu show a resistência da 
cultura musical das raízes 
nordestinas.

Em seguida, às 17h, ha-
verá a Live dos 50 anos, de 
Ivando Monte (Natal, Rio 
Grande do Norte), reunindo 
samba, baião, forró e frevo, 
ritmos que contribuíram 
para a formação artística 
do cantor e compositor po-
tiguar. Os estilos musicais 
estarão presentes na apre-
sentação comemorativa de 
seu cinquentenário, recor-
dando suas conquistas por 
meio da música.

Cantos da Casa, de Pe-
dro Frota (Fortaleza, Cea-
rá), será transmitido às 

18h. Nela, o artista abre a 
intimidade do seu lar e de 
suas canções em uma jorna-
da musical pelos cômodos 
de sua casa. Frota explora 
as diferentes acústicas dos 
ambientes e utiliza utensí-
lios domésticos como ins-
trumentos musicais.

Por fim, a partir das 
19h, será a vez do Dia de 

Sol - Live em casa aos vivos 
e às flores, de Publius (Re-
cife, Pernambuco). A apre-
sentação musical tem como 
repertório o segundo disco 
do artista no formato voz 
e violão. Além das canções 
autorais, a transmissão tra-
rá ainda comentários sobre 
os processos criativos de 
suas composições.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de novembro de 202010
Cultura

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Artista grava depoimento informando que a Universidade Federal da Paraíba não está cuidando bem de algumas obras

Flávio Tavares lamenta descaso 
com a preservação da arte

O artista plástico Flávio 
Tavares divulgou um vídeo 
ontem, em que lamenta o 
descaso de instituições pú-
blicas com a preservação dos 
monumentos históricos e ar-
tísticos, em âmbito nacional. 
Em certo trecho do depoi-
mento, ele lastima que a Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) não esteja cuidando 
de algumas obras, inclusive 
uma de sua própria autoria, 
o painel A Bagaceira, cujas 
imagens registradas recen-
temente mostram a pintura 
desmembrada e no chão.

O artista enviou o rela-
to para a presidente da Aca-
demia Paraibana de Letras 
(APL), Ângela Bezerra de 
Castro, que pretende elabo-
rar uma carta para a institui-
ção acadêmica, protestando 
e solicitando providências 
para resolver a situação.

No depoimento grava-
do, Tavares descreve a si-
tuação. “Recentemente, um 
painel que eu pintei há uns 
oito anos – ou seis anos, tal-
vez – chamado A Bagaceira, 
do grande e imortal José 
Américo de Almeida, com 
uma assessoria que a presi-
dente da APL, Ângela Bezer-
ra de Castro, prestou a mim, 
com o magistral livro Re-
leitura de A Bagaceira, vive 
vagando. O quadro era para 
o Centro de Artes da Univer-
sidade, e não era para a Sala 
de Concertos Radegundis 
Feitosa”, declarou.

Ainda segundo o registro 
audiovisual, o autor da obra 
conta que a peça está peram-
bulando entre os porões da ins-
tituição. “Recentemente apare-

ceu no chão, desmembrado em 
três”, revela. “O quadro não é 
um tríptico, e mesmo se fosse 
um, não poderia ter sido des-
membrado. O quadro é único 
com três telas”, explicou.

Flávio Tavares continua: 
“Esse descaso dói, porque é 
um trabalho enorme que 
um artista tem para conden-
sar a história de um grande 
escritor, José Américo de Al-
meida, que outorgou, junto 
com o doutor Abelardo Ju-
rema, a Universidade Fede-
ral da Paraíba. Então, eu fico 
muito triste e sou solidário, 
e sempre serei solidário à 
preservação da obra de arte 
não só minha, mas de todos 
os artistas”.

Tavares também lamen-
tou o fato da destruição re-
cente pela UFPB de um pai-
nel do arquiteto Acácio Gil 
Borsoi, um dos criadores da 
modernidade brasileira jun-
to com Oscar Niemayer, Lú-
cio Costa e muitos outros.

Outra obra de autoria do 
paraibano, um painel instala-
do no antigo prédio da Pre-
feitura Municipal, no bairro 

do Varadouro, no Centro His-
tórico de João Pessoa, encon-
tra-se pichada e vandalizada, 
apesar do pedido de restau-
ro. “O estado de conservação 
dessa é uma metáfora para o 
próprio Varadouro, que tam-
bém está sendo desprezado”, 
falou Flávio Tavares ao jornal 
A União.

O artista contou que 
esse painal especificamente 
descreve a história da Para-
íba, desde os primórdios de 
quando colonizadores e in-
dígenas celebraram o acor-
do de pacificação, dando iní-
cio à construção da cidade. 
“O painel também retrata o 
mercado do Porto do Capim, 
por onde chegavam os man-
timentos da cidade e eram 
ali depositados em arma-
zéns”, acrescentou.

De acordo com Ângela 
Bezerra de Castro, “é uma 
tristeza muito grande ver a 
UFPB se comportar dessa 
forma com uma obra de arte 
de Flávio Tavares. O painel 
é uma homenagem ao fun-
dador da UFPB, que assim 
o fez para que, conforme 

suas palavras, ‘a juventude 
da Paraíba não andasse no 
escuro, desconhecendo a 
sua própria sombra’. Com 
isso, a UFPB está agredin-
do quatro vezes: a arte, o 
artista, a obra e o fundador 
da instituição, autor de A 
Bagaceira, livro precursor 
do moderno regionalismo 
brasileiro. Pessoalmente, eu 
me sinto ferida, como estu-
diosa da obra de Jose Amé-
rico”, confessou a presiden-
te da APL.

Resposta da UFPB  
O chefe de gabinete da 

Reitoria da Universidade Fe-

deral da Paraíba, Raimundo 
Barroso Júnior, informou que 
providências estão sendo to-
madas para preservar o qua-
dro A Bagaceira.

“Os trabalhos – sob a co-
ordenação de um experiente 
montador – já começaram, 
mas não é possível estabe-
lecer uma data precisa para 
instalação do painel. A prin-
cípio, o local que daria a visi-
bilidade que esse painel ex-
traordinário merece seria o 
hall do auditório da Reitoria. 
Estamos aguardando a ma-
nifestação técnica do mon-
tador sobre a viabilidade do 
local escolhido, consideran-

do os critérios de luminosi-
dade, ventilação e tempera-
tura do ambiente. De acordo 
com informações do monta-
dor, o painel se encontra na 
sala provisória destinada 
à pinacoteca da UFPB, en-
quanto o prédio da Bibliote-
ca Central estiver em obras 
de infraestrutura”, informou 
o chefe de gabinete.

“A administração supe-
rior da UFPB tem tomado to-
dos os cuidados necessários 
para preservação e conserva-
ção dessa obra de arte mag-
nífica do reconhecido artista 
plástico Flávio Tavares”, disse 
Raimundo Barroso Júnior.

Guilherme Cabral
guipb_jornalaista@hotmail.com

Através do QR Code acima, acesse 
o canal no Youtube do CCBnB

Centro Cultural BnB apresenta programação musical

Painel ‘A Bagaceira’ (foto maior) se encontra momentaneamente no chão da instituição; gravação de Tavares (acima, à esq.) 
foi mandada para a presidente da APL, Ângela Bezerra de Castro (acima, à dir.), que fará apelo por escrito à universidade
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Pedro Frota (E) faz música com utensílios domésticos em ‘Cantos da Casa’; já Publius (D) apresenta o repertório autoral do seu segundo disco, ‘Dia de Sol’

Atrações são de 
classificação livre 
e compostas por 

120 projetos, todos 
selecionados via edital 
de chamada pública

Fotos: Divulgação

 É um trabalho enorme 
que um artista tem para 

condensar a história de um 
grande escritor, José Américo 
de Almeida, que outorgou, 
junto com o Dr. Abelardo 
Jurema, a Universidade 
Federal da Paraíba 
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‘Quinteto Convida em Casa’ traz a 
poesia e prosa de Jessier Quirino

O ‘Quinteto Convida em 
Casa’ terá a participação do 
poeta popular e compositor 
Jessier Quirino. A transmis-
são ao vivo ocorrerá gratui-
tamente nesta sexta-feira, a 
partir das 18h, através do 
canal oficial no Youtube do 
Sindicato dos Professores 
da UFPB (Adufpb ).

De acordo com Quiri-
no, será exibido um vídeo 
gravado no ano passado, 
na Sala de Concertos Maes-
tro José Siqueira do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, quando ele 
se apresentou justamente 
pela versão presencial do 
‘Quinteto da Paraíba Con-
vida’. “Durante o espetácu-
lo, cantei músicas autorais 
e de outros artistas, como 
Jackson do Pandeiro, Zito 
Borborema e Rosil Caval-
cante, que eu ouvia na in-
fância e que me marcaram, 
com o acompanhamento 
solene do Quinteto da Pa-
raíba”, destacou o poeta. 
“Citei poemas autorais com 
arranjos do Quinteto e ain-
da parei para contar cau-
sos”, relembrou.

Para Jessier Quirino, 
é uma honra ter sido um 
dos convidados do projeto 
virtual. “O Quinteto da Pa-
raíba é um grupo armorial 
de câmara por quem minha 
amizade e respeito só au-
mentaram”, enalteceu. 

Além da apresentação 
de hoje, Quirino revela que 
continua com o programa 
Papel de Bodega, gravado 
nas sextas-feiras, no início 
da tarde, e veiculado no 
seu canal do Youtube. “Por 
causa da pandemia, não 
tenho trazido convidados 
para participarem do pro-
grama. Além disso, a crise 
sanitária levou ao cancela-
mento dos eventos da mi-
nha agenda, como apresen-
tações corporativas”.

O poeta paraibano con-
tou que neste período não 
parou de escrever. “Como 
costumo lançar livro acom-
panhado com o CD, só de-
pois de um tempo é que 
paro para ver o material 
produzido e verificar os 
que podem se adequar ao 
disco. Só que o CD também 
está caindo em desuso e, 
por isso, ainda vou decidir o 
que fazer. Estou preferindo 
mais continuar na produção 

de vídeos para o programa, 
com gravação de externas 
sobre temas como a culi-
nária e com algum músico, 
mas isso se a pessoa aceitar, 
por causa da pandemia”.

Esta será a quinta edi-
ção do ‘Quinteto Convida 
em Casa’, que, desde julho, 
já apresentou Xangai, Toni-
nho Ferragutti, Marcelo Je-
neci e Mônica Salmaso. 

Mesclando apresenta-
ções ao vivo, com um ba-
te-papo entre os músicos, 
depoimentos de fãs e vídeos 
especiais de apresentações 
presenciais, o projeto vir-
tual foi criado em parceria 
com o Terraço Cultural da 
Adufpb, iniciativa do Sin-
dicato dos Professores que 
já apoia o Quinteto há três 
anos. Para encerrar o ano, 
no dia 4 de dezembro, os 
músicos se apresentam com 
o Maestro Spok.

Criado em 1989 no De-
partamento de Música da 
Universidade Federal da 
Paraíba, o Quinteto da Pa-
raíba possui uma carreira 
sublinhada pelo êxito. O 
grupo é formado por reno-
mados instrumentistas da 
Paraíba e considerado um 
dos melhores grupos ins-

trumentais em atuação no 
país. Foi apresentado pelo 
selo Kuarup como “uma das 
melhores surpresas instru-
mentais do Brasil nos últi-
mos anos. Um quinteto de 
cordas com técnica de mú-
sica de câmara e suingue de 
música popular”.

Formação atual do 
Quinteto da Paraíba conta 
com Ronedilk Dantas (vio-
lino 1), Anderson Carvalho 
(violino 2), Ulisses Silva 
(viola), Nilson Galvão (vio-
loncelo) e Xisto Medeiros 
(contrabaixo). Os músicos 
já se apresentaram na Amé-
rica do Sul (Chile, Argenti-
na) e Europa (Áustria, Bél-
gica, França, Espanha, Itália, 
Holanda e Portugal).

Dia desses fui resolver um problema no 
plano de saúde e mais uma vez me peguei ob-
servando as unhas das mulheres, essas que 
agora são moda, bem grandes e de ponta fina, 
quase um triângulo isósceles. Matemática à 
parte, o que mais impressiona é a destreza 
para pegar no lápis, ou mesmo para digitar 
no teclado do computador. Mesmo carregan-
do uma arma não perdem a delicadeza num 
comparativo espinho-flor. Entre o espaço de 
tempo e outro, não deixo de pensar em como 
ter uma unha daquelas seria um desastre pra 
mim que me corto até mesmo com as quadra-
das. Saindo de lá, mais surpresas: os ipês da 
Beira-Rio estão todos f loridos. O tempo de 
f lorar daqui é diferente do Sertão.

Na rua mais movimento, afinal está se 
aproximando o final do ano e as pessoas fi-
cam como formigas estocando para o inver-
no. Pensei em tomar um café, ou comprar 
tinta para o cabelo. Desisti, não tinha onde 
estacionar e no leve pensar em cometer uma 
infração, lá estavam os amarelinhos multan-
do os carros que era uma beleza: é quase Na-
tal e todo mundo quer garantir seu extra. 

De certo esse tem sido um ano muito es-
quisito. Quase não existiu. Mas para as elei-
ções “Está tudo como dantes no quartel de 
Abrantes”. Nem precisou ir visitar o cemité-
rio no dia de finados (estava proibido), basta 
ligar a propaganda na TV, cada múmia res-
surgindo da tumba, que dá medo. Trágico se 
não fosse cômico, eu e Mário morremos de rir 
das caras políticas. Por dentro eu choro, ven-
do esse futuro que se deslinda. E o povo na 
rua entregando santinho, segurando bandei-
ra, acordando cedo para garantir o seu. 

Enquanto isso vou disfarçando, procuran-
do cabelo em ovo pra comprovar que Darwin 
estava certo. Somos a evolução do macaco, 
mas só ironicamente falando. Não tem como 
botar isso na cabeça, porque insistem? Tal-
vez a culpa seja de Aristóteles que inventei 
de conversar dia desses, sobre a natureza das 
coisas: “natureza significa o princípio material 
originário do qual é feito ou do qual deriva al-
gum objeto natural, e que é privado de forma 
e incapaz de mudar em virtude unicamente da 
potência que lhe é própria.” Uma coisa é uma 
coisa, outra coisa é outra coisa.

Unhas, política 
e Aristóteles

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Busto de Aristóteles (384-322 a.C.), um dos fundadores da filosofia ocidental
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A atriz Dudha Morei-
ra e o músico Jurandy do 
Sax são os convidados 
desta semana do projeto 
‘Entrevista Funesc’, que 
acontece nesta sexta-fei-
ra, a partir das 19h, sob 
o comando do jornalista 
Jãmarrí Nogueira.

O bate-papo, come-
morativo ao Dia Nacional 
do Riso e Dia Internacio-
nal do Saxofonista, será 
ao vivo e veiculado em 
formato de live no perfil 
do Instagram da Funesc 
(@funescgovpb).

Jurandy do Sax, nasci-
do como José Jurandir Fe-
lix, no município de Água 
Branca (PB), é bacharel 
em Música pela Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB). Já integrou ban-
das de baile no Cariri, 
Banda da Polícia Militar, 
Orquestra do Maestro 
Vilô e gravou alguns dis-
cos, entre eles seu pri-
meiro solo, intitulado Sa-

xomaníaco, em 1993, ano 
em que também começou 
a tocar o ‘Bolero de Ra-
vel’ ao pôr do sol na Praia 
Fluvial do Jacaré, em Ca-
bedelo. A apresentação, 
feita diariamente nos fins 
das tardes, a bordo de 
uma canoa no rio, dura 17 
minutos e levou o músico 
a ser conhecido mundial-
mente e ser registrado no 
Guiness Book como o ar-

tista que mais executou 
publicamente o bolero.

Dudha Moreira nas-
ceu em Cajazeiras (PB) 
e reside em João Pessoa 
desde os 13 anos. Guarda 
da infância a lembrança 
de suas irmãs encenando 
dramas na vizinhança, o 
que já a alertava sobre a 
profissão que gostaria de 
seguir. Apesar de ter se 
graduado em Educação 

Física, atualmente traba-
lha como atriz, produtora 
e servidora pública. 

Integrando o Grupo 
de Teatro Osfodidário, 
Dudha encenou o espe-
táculo Outubros, baseado 
no diário de sua própria 
mãe, que o escreveu após 
a morte do pai. Na peça, 
dirigida por João Pau-
lo Soares, a atriz narra a 
história de amor de seus 
pais. Em 2016, participou 
da novela Velho Chico, da 
Rede Globo.Dudha (E) e Jurandy (D) vão comemorar o Dia do Riso e do Saxofonista

Bate-papo virtual

‘Entrevista Funesc’ recebe a atriz Dudha 
Moreira e o saxofonista Jurandy do Sax

Foto: Dennis William/DivulgaçãoFoto: Thercles Silva/Divulgação

Na programação de hoje, será exibido um vídeo da participação de Quirino (E) na versão presencial do projeto do Quinteto da Paraíba (D) 

Guilherme Cabral
guipb_jornalaista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial no 

Youtube da Funesc

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

Youtube da Adufpb

Na Internet

Destaque

‘Ágora Sonora’ lança portal 
com pocket shows gratuitos

A partir desta sexta-feira, o projeto Ágora Sonora ganha 
um portal on-line (agorasonora.com.br) no qual o público 
pode comprar acesso a shows virtuais ao vivo por contri-
buições espontâneas a partir de R$ 20. As apresentações 
ocorrem via aplicativo Zoom, na qual um público de até 100 
pessoas experiencia interação única com o artista.

O Especial Ágora Sonora, evento gratuito de lançamen-
to da plataforma, ocorre às 21h de hoje, com um pocket 
show para convidados, reunindo 10 músicos que passaram 
pelo projeto, dentre eles os paraibanos Chico Limeira, Titá 
Moura e Nathália Bellar.



Cinco produtos produzidos no Estado ganharam medalhas de Prata e Ouro no Concurso Vinhos e Destilados do Brasil

Cachaças paraibanas recebem
prêmios em concurso nacional

Cinco cachaças produzi-
das na Paraíba foram laurea-
das com medalhas de prata 
e ouro na 19ª edição do Con-
curso Vinhos e Destilados do 
Brasil, 2020. A Umburana do 
Engenho Nobre, a Baraúna 
Carvalho, do Engenho Baraú-
na, ganharam medalhas de 
ouro. E a Baraúna Umburana, 
também do Engenho Baraú-
na; a Gregório Premium, da 
Agroindustria Engenho Gre-
gório de Baixo e a Pai Vovô, 
da Fazenda Aliança Indústria 
de Aguardente, conquistaram 
medalha de prata.

Neste ano o concurso foi 
realizado de forma não pre-
sencial, o que diminuiu os 
custos para os participantes 
e possibilitou maior número 
de inscrições. As medalhas 
são concedidas a 30% dos 
inscritos, conforme as regras 
internacionais desse tipo de 
concurso, seguido pelos or-
ganizadores do concurso. Os 
jurados são escolhidos de 
acordo com o notório saber 
enológico e pessoas conhe-
cedoras que também tenham 
potencial de atuar como in-
fluencer junto à sociedade. 

Para Murilo Coelho, do 
Engenho Nobre (Cruz do Es-
pírito Santo), “quando o pro-
dutor consegue uma medalha 
em um concurso como esse 
tem o reconhecimento do tra-
balho que vem desenvolven-
do. A Nobre Umburana é um 
produto diferente, encorpado, 
que não tem diluição com ca-
chaça branca. Foi uma aposta 
em uma cachaça marcante que 
trouxe esse resultado.”

O arranjo produtivo da 
cachaça é um dos setores que 
integra o plano de Governo de 
João Azevêdo para a área de 
inovação. Além de destinar 
crédito por meio do Progra-
ma Empreender, através do 
qual Murilo Coelho investiu 
em equipamentos para o En-
genho Nobre, o Governo da 

Paraíba irá apostar no desen-
volvimento científico.

Segundo o presidente da 
Fundação de Apoio à Pesqui-
sa da Paraíba, Roberto Ger-
mano, a Fapesq irá financiar 
dois projetos de pesquisa, 
selecionados por meio de edi-
tais, para estudos da caracte-
rização das leveduras usadas 
na fabricação da cachaça e 
da verificação das qualidades 
físico-químicas das bebidas; 
além da preparação de um 
painel treinado de análise sen-
sorial das cachaças registra-
das na Paraíba, que fará análi-
ses das qualidades sensoriais 
das cachaças. “Os estudos irão 
beneficiar a todos os produ-
tores registrados, inclusive 
os integrantes da Associação 
Paraibana dos Engenhos de 
Cachaça de Alambique. E para 
o próximo ano estamos orga-
nizando, em parceria com o 
Sebrae-PB, a realização do II 
Congresso Nacional de Cacha-
ça e o II Salão de Negócios da 
Cachaça em João Pessoa”, afir-
ma Roberto Germano.

A ciência já é usada no 
Engenho Baraúna (Alhandra) 
para a seleção de leveduras. 
Alexandre Amorim Rodrigues, 
diretor do engenho, explicou 
que a empresa participou de 
estudos feitos pela Universi-
dade Federal de Pernambuco 
que seleciona as melhores le-
veduras através de análise de 
DNA. Estudos desse tipo serão 
feitos na Paraíba. “Usamos téc-
nicas na extração do caldo de 
cana e mantemos a tradição 
dos alambiques na produção”, 
revela Alexandre Amorim.  

“Um prêmio como este 
atesta a qualidade do produto 
e agrega valor. Nossa produção 
é 100% orgânica. Temos o Selo 
Orgânico, tanto nacional quan-
to da União Europeia”, informa 
Bruno Abrantes, gerente da 
Cachaçaria Pai Vovô (Sousa). 

O Concurso Vinhos e 
Destilados é independente 
e tradicional para o setor. A 
premiação foi pela Internet, 
dia 28 de outubro.

Márcia Dementshuk
Especial para A União Turismo

Estado terá voos semanais exclusivos 
da Azul Viagens na alta temporada

A Azul Viagens, ope-
radora de turismo da Azul, 
deu início à temporada de 
voos exclusivos para aten-
der aos clientes nas férias 
de verão com segurança e 
comodidade. Até janeiro de 
2021, durante a alta tem-
porada, o aeroporto Castro 
Pinto terá dois voos sema-
nais exclusivos, aos sába-
dos, para o Aeroporto de Vi-
racopos, principal centro de 
conexões da Azul no país.

As operações serão 
feitas com as aeronaves 
modelo Airbus A320neo, 
com capacidade para 174 
clientes. Todos os voos 
seguirão os protocolos de 
higiene e segurança adota-
dos pela companhia desde 
o início da pandemia.

“Essa é uma tradição 
da Azul Viagens que, em 

parceria com hoteleiros e 
receptivos, busca oferecer 
mais comodidade e conve-
niência a seus clientes no 
período do verão. Temos 
como foco atender cida-
des menores, como as do 
interior de São Paulo, com 
voos diretos e dedicados 
para o Nordeste do país. 
Com esse movimento, 
nossa operadora de turis-
mo reforça a importância 
do cliente dessas cidades 
para nosso negócio e, ao 
mesmo tempo, estimula a 
economia nessas regiões 
de destino, como João 
Pessoa”, destaca Daniel 
Bicudo, diretor da Azul 
Viagens.

Para garantir as con-
dições especiais do aéreo 
é necessário que a reserva 
seja feita incluindo a hos-

pedagem, para caracteri-
zar o pacote de viagens. 
O cliente também tem a 
opção de incluir transla-
do, passeios e ingressos 
das atrações para deixar 
a viagem ainda mais com-
pleta. Além disso, a Azul 
Viagens oferece como 
condição de pagamento o 
parcelamento em até 10x 
sem juros no cartão de 

crédito ou em até 12x sem 
juros no boleto bancário 
com entrada. Em outubro, 
a operadora de turismo da 
Azul atingiu 75% do pata-
mar de vendas em relação 
ao mesmo período do ano 
passado e a expectativa da 
empresa é de que até o fim 
do ano retome a receita e 
alcance os mesmos percen-
tuais de 2019.

João Pessoa (JPA) – Campinas (VCP)

MALHA DEDICADA  *a partir de 21 de novembro*

Origem            Saída          Destino              Chegada          Frequência

João Pessoa    17h25          Campinas          20h45              Sábados

Campinas       13h15          João Pessoa       16h25              Sábados

Serviço

Foto: Edson Matos

Dois voos extras sairão 
aos sábados do aeroporto 
Castro Pinto para Viracopos
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Diversidade
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Em sua 
edição de 26 
de setembro 
de 1979, 
a revista 
“Veja” trazia 
uma maté-
ria de capa 
com Gonza-
guinha, de 
5 páginas, 
escrita pela 
jornalista 
Regina 
Echever-
ria, que 
mais tarde 

escreveria “Gonzaguinha e Gonzagão”, uma 
biografia de ambos.  O destaque que a revista 
dava a Gonzaguinha foi em virtude do artista 
estar vivendo na época uma grande ascensão 
artística, de compositor elitista e pouco popu-
lar, a compositor e cantor de sucessos consa-
gradores. A matéria começava dizendo:
        “Não dava mais pra segurar. Muito 
menos para dissimular ou disfarçar. O que o 
magro, desengonçado, quase sempre taci-
turno e patético Luiz Gonzaga Júnior tentou 
esconder e não conseguiu desabafar saiu com 
força de seu peito como para dizer: ‘Chega 
de temer e sofrer’. Insistiu em que seu sorriso 

Agora, aos 78, Gonzaguinha começaria tudo outra vez
estava preso, guardado 
atrás daquele jeito seco, 
daquela cara amarrada. 
Que seu corpo estava 
duro, defendido atrás 
de um violão. Como se 
num toque de mágica, 
quase sobrenatural, 
o caminho lento e 
sofrido de dez anos 
convergisse para uma 
certa noite, quando es-
treou em São Paulo seu 
show “Gonzaguinha da 
vida”, no qual viveu um 
pouco da letra de sua 
música e explodiu o coração.”
        Um box da matéria, escrito por Joaquim 
Ferreira dos Santos (colunista de ‘O Globo’), 
intitulado “Gonzagão e seu filho maravilho-
so” trazia um depoimento de pai pra filho:
        “Na manhã de sábado passado, enquan-
to se certificava de que o cheiro de borracha 
queimada que invadia seu apartamento na 
Ilha do Governador provinha efetivamente 
do térreo, onde funciona uma arqui-inimiga 
oficina de automóveis. Luiz Gonzaga, 66 anos, 
avivava suas primeiras impressões do tempo 
em que o filho, com 17 anos, resolveu morar 
com ele: ‘Ficava o dia inteiro tocando violão 
em cima da cama, olhando para as letras das 
músicas, e eu reclamava da posição em que 

ele ficava - as 
costas curvadas 
para a frente, 
sobre o violão. 
Eu dizia que ele 
ia ficar corcunda 
e podem reparar 
que, hoje, é meio 
curvado (...)” 
        De expe-
riência conjunta 
na gravação de 
“Vida de viajan-
te”, porém, guar-
dou uma lição: 
“Nessa música 

eu cometi três erros, troquei palavras, entrei 
na hora errada, mas ele fez questão de deixar 
assim mesmo, dizendo: “Você errou muitas 
vezes, meu pai”. Para Gonzagão, o herdeiro 
era uma benção divina: “Tantos homens 
casam por amor e nascem filhos defeituosos, 
que não dão em nada. Eu sempre tive essa 
vida desregrada, vivi na zona de prostitui-
ção no mangue – e me nasceu esse artista 
maravilhoso.”
        

nnnnnnnnnn

       Em março de 1991, Gonzaguinha esteve 
em João Pessoa, não para fazer shows. Ficou 
dois dias e meio no Sol Mar Hotel.

       Desde 1980 que Gonzaguinha morava em Belo 
Horizonte, com sua segunda mulher, Louise Martins 
(Lelete) e a filha deles, Mariana. O compositor tinha 
deixado o Rio no início da década de 80 porque não 
suportava mais o que chamava de “extrema agitação” 
da metrópole. No final dos anos 80, decidiu sair da 
capital mineira para morar em João Pessoa. Disse-me, 
por telefone, que BH - onde fazia também um progra-
ma de rádio - já estava para ele tanto quanto foi o Rio. 
Também de “extrema agitação”.
        Adorava João Pessoa e veio aqui com privacidade 
para conhecer melhor a cidade e escolher um bairro 
que o agradasse, a fim de fixar residência entre nós. Eu 
e o artista plástico Unhandeijara Lisboa (Nandi) fomos 
cicerones e o levamos a alguns bairros, menos na praia, 
pois Gonzaguinha não queria morar no litoral. Enfim, 
gostou muito da área entre o lado sul do Espaço Cul-
tural e a Beira-Rio. Naquela época existiam ali terrenos 
não vendidos, onde não começaram construções. Nos 
autorizou a conversar com proprietários e corretores 
de terrenos ou casas desocupadas, para morar aqui a 
partir de  1992. Faltou dizer: eu, ele e Nandi passamos 
uma tarde bebendo num bar da Torre.
        Praticamente dois meses depois, aconteceu a 
tragédia que deixou em luto a música brasileira. De-
pois de um show em Pato Branco, já de madrugada, 
Gonzaguinha não quis dormir na cidade paranaense. 
Às sete e meia da manhã de 29 de abril de 1991, foi 
vítima de um acidente automobilístico enquanto 
dirigia o carro em direção a Foz do Iguaçu. Estava 
com 45 anos de idade.
        Sei que, se Gonzaguinha vivo fosse, agora com 
78 anos, começaria tudo outra vez.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Futebol feminino
A realização do Campeonato Paraibano Feminino de Futebol entra em pauta hoje 
à tarde em reunião marcada na sede da Federação Paraibana de Futebol (FPF), 
às 15h, convocada pela presidente da entidade, Michelle Ramalho.   Página 16 Fo
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Levantamento é do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral que identificou até pessoas mortas como doadoras de campanha

Levantamento mais recente 
em relação aos números da pres-
tação de contas de candidatos nas 
eleições 2020 mostra indícios de 
irregularidades que ultrapassam 
R$ 35 milhões. Essa é a segunda 
rodada de identificação de indícios 
de irregularidades, realizado pelo 
Núcleo de Inteligência da Justi-
ça Eleitoral, que envolve, além do 
TSE, outros seis órgãos federais: 
Receita Federal, Coaf, Ministério 
Público Eleitoral, Defensoria Públi-
ca Federal, Tribunal de Contas da 
União e Ministério da Cidadania. 
Os números da primeira rodada 
foram divulgados na semana pas-
sada.

A maior ocorrência é de doa-
ções realizadas por pessoas sem 
emprego formal registrado, cujos 
valores somam mais de R$ 21 mi-
lhões e envolve 5.362 doadores. 
Em seguida, aparecem 1.145 doa-
dores com renda incompatível com 
o valor doado. As doações realiza-
das por essas pessoas chegam a 
quase R$ 10 milhões.

Outra irregularidade aponta-
da é que 1.146 fornecedores sem 
registro ativo na Junta Comercial 
ou na Receita Federal receberam 
R$ 1,9 milhão por serviços presta-
dos durante a campanha deste ano. 
Há ainda 827 fornecedores com 

sócios ou representantes e seus 
familiares que receberam Bolsa 
Família. Já os doadores que rece-
beram Bolsa Família somam 863 
e doaram juntos quase R$ 370 mil.

Além disso, 416 fornecedores 
têm relação de parentesco com 
candidato ou seu vice. Por fim, 
oito doadores constam no Siste-
ma de Controle de Óbitos (Sisobi) 
e, ainda assim, aparecem como 
doadores de uma quantia total de 
R$ 8.690,00.

A determinação do levanta-
mento de possível irregularidade 
nas contas de uma campanha po-
lítica faz parte da Instrução Nor-
mativa TSE 18/2016, para fins de 
exame das prestações de contas, 
bem como para a atuação do Minis-
tério Público Eleitoral, nos termos 
do rito previsto na Resolução TSE 
23.607/2019, artigo 91.

A partir do levantamento, os 
juízes eleitorais podem determi-
nar diligências para comprovar a 
procedência do indício de irregula-
ridade e utilizar essas informações 
para fins de exame e julgamento da 
prestação de contas de campanha 
eleitoral. Por sua vez, os indícios 
de irregularidades também foram 
encaminhados à Procuradoria Ge-
ral da República para compartilha-
mento dessas informações com as 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Irregularidades em doações já 
somam mais de R$ 35 milhões

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Política em Movimento

Justiça & Adjacências

Regras das eleições
O TSE publicou um guia que reúne as princi-
pais regras das eleições deste ano. A publica-
ção ‘Instruções do Tribunal Superior Eleito-
ral – Eleições 2020’ já está disponível no site 
da corte para ser baixada ou ser adquirida. 
A publicação contém as normas que regem 
o pleito, como as resoluções do calendário 
eleitoral, de registro de candidatos, da propa-
ganda eleitoral, de prestação de contas e de 
pesquisas eleitorais. O guia traz as mudanças 
na legislação por conta da pandemia.

Transporte público
Entidades de transporte público, Ongs, es-
pecialistas e empresas privadas divulgaram 
uma publicação para orientar os políticos 
eleitos nas eleições municipais deste ano 
com ações referentes ao setor. O documen-
to possui propostas ligadas ao transporte 
coletivo e foi dividido em oito temas, como 
transparência, infraestrutura, financiamen-
to e ações emergenciais. O guia intitulado 
‘Como ter um transporte público eficiente, 
barato e com qualidade na sua cidade’ já está 
disponível na internet.

Pessoas com deficiência
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou 
ato normativo para estabelecer diretrizes e 
procedimentos referentes ao tratamento de 
pessoas acusadas, rés, condenadas ou priva-
das de liberdade e adolescentes em conflito 
com a lei que tenham deficiência auditiva 
ou visual, no âmbito da Justiça criminal e 
da infância e adolescência. O ato garante a 
presença de intérprete em todas as etapas do 
processo; presença de atendente pessoal ou 
acompanhante; e prioridade na tramitação 
dos autos da ação.

Improbidade administrativa
O ex-prefeito de Imaculada, José Ribamar 
da Silva (sem partido), foi condenado por 
improbidade administrativa por irregula-
ridades cometidas no exercício de 2009.
Ele foi punido com o ressarcimento de R$ 
1.776.451,97, com a perda dos bens ou va-
lores conquistados ilicitamente, perda da 
função pública, suspensão dos direitos po-
líticos por oito anos, multa civil, e proibição 
de contratar com o poder público.

‘IPTU Legal’
Os municípios de Bananeiras, Serraria e Bor-
borema celebraram Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) com o Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) e se comprometeram a 
adotar uma série de medidas em relação à 
cobrança do Imposto Predial Territorial Ur-
bano (IPTU). Os TACs fazem parte do projeto 
estratégico ‘IPTU Legal’, que foi idealizado 
pelo Centro de Apoio Operacional às Pro-
motorias de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Público do MPPB.

Bens leiloados
A Justiça Federal na Paraíba realiza no dia 10, 
às 9h, a primeira praça do Leilão Unificado 
deste ano. Na lista de bens a serem leiloados 
estão itens das 5ª, 11ª e 12ª Varas (Execuções 
Fiscais), localizadas em João Pessoa, Mon-
teiro e Guarabira, respectivamente. O leilão 
será realizado, exclusivamente, no formato 
eletrônico, por meio do site do leiloeiro ca-
dastrado oficialmente junto à JFPB: www.
leiloesmonteiro.com.br.

Processos arquivados
Na Comarca de Serra Branca, que agregou 
a Comarca de São João do Cariri, os dados 
fornecidos pela Gerência de Estatística do 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) apon-
tam que houve um aumento de 124,5% em 
números de processos arquivados. Nos 12 
meses que antecederam à agregação, foram 
649 arquivamentos, subindo para 1.457, nos 
11 meses que se seguiram. Foram registra-
dos aumentos, também, nos percentuais de 
sentenças prolatadas (107,3%), que passa-
ram de 545 para 1.130.

promotorias estaduais para fins de 
apuração dos indícios.

Na Paraíba
A reportagem de A União 

entrou em contato com o Setor 
de Contas Eleitorais do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) para apurar o que já teria 
registrado aqui no Estado em re-
lação a indícios de irregularidades 
em contas de candidatos. E o setor 
confirmou que há, sim, indícios 
relacionados a candidatos da Pa-
raíba, mas enfatizou: “Mas, como 

são informações serão apuradas 
pelo Ministério Público Eleitoral, 
não podemos informar”.

Também foi esclarecido que 
não é o TSE que divulga esses da-
dos, mas o Núcleo de Inteligência 
da Justiça Eleitoral. “Não há células 
regionais desse núcleo. Ele é com-
posto por membros do TSE, da 
Receita Federal do Brasil (RFB), do 
Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf), da Polícia 
Federal (PF), do Ministério Público 
Federal (MPF) e do Tribunal de 
Contas da União (TCU)”.

A maior ocorrência é de doações realizadas por pessoas sem emprego formal registrado

Foto montagem

Quatro municípios aguardam a decisão 
do TRE sobre pedido de tropas federais

Faltando menos de dez dias 
para as eleições, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) 
continua sem decidir sobre pedi-
dos de tropas federais para qua-
tro municípios paraibanos onde 
a campanha é tensa e tem preo-
cupado autoridades e a popula-
ção. Caso os pedidos venham a ser 
atendidos, os processos ainda vão 
depender de decisão no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Os quatro municípios que 
aguardam a decisão são para Be-
lém do Brejo do Cruz (da comarca 
de Brejo do Cruz), Desterro (englo-
bando Cacimbas), Queimadas e Pe-
dras de Fogo, sendo, neste último 

onde a situação é mais grave e que 
já levou a juíza Higyna Josita a fazer 
relatos sobre problemas de segu-
rança pública e até sobre ameaças 
de morte na cidade. Esse processo 
tem como relator o juiz José Ferrei-
ra Ramos Júnior e ainda não entrou 
na pauta de julgamentos.

Anteontem à noite, o TRE 
analisou, julgou e rejeitou dois 
dos seis pedidos que estavam 
em tramitação. Os membros da 
Corte não acharam necessida-
de de reforço na segurança das 
cidades de Alhandra, no Litoral 
Sul do Estado, e de Fagundes, 
no Agreste paraibano. As maté-
rias foram relatadas pelos juízes 
Rogério Roberto Gonçalves de 
Abreu e Arthur Monteiro Lins 
Fialho, respectivamente.

Na 30ª Zona Eleitoral, com 
base em Teixeira, os pedidos de 
tropas federais são para as cidades 
de Desterro e Cacimbas e o caso 
é relatado pelo desembargador 
Joás de Brito Pereira. Na 38ª Zona 
Eleitoral, com base em Brejo do 
Cruz, o pedido de reforço é para a 
cidade de Belém do Brejo do Cruz. 
A relatora é a juíza Micheline de 
Oliveira Dantas Jatobá.

Histórico
A Força Federal é composta 

pelos militares das Forças Armadas, 
que em todas as eleições contribuem 
para a segurança do processo eleito-
ral em algumas cidades. As tropas 
federais têm o objetivo de garantir 
o livre exercício do voto, a normali-
dade da votação e da apuração dos 

resultados das Eleições 2020.
No pleito de 2018, o TRE pa-

raibano protocolizou apenas duas 
solicitações de tropas federais, 
Campina Grande e Monteiro, e 
nesse mesmo sentido, nas eleições 
municipais de 2016, foram onze 
requisições: Alhandra, Campina 
Grande, Esperança, Mari, Pedras de 
Fogo, Piancó, Pombal, Sapé, São José 
do Brejo do Cruz, Sousa e Teixeira.

O artigo 23, inciso XIV, do Có-
digo Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) 
prevê que compete privativamente 
ao TSE, entre outras atribuições, 
requisitar a Força Federal necessária 
ao cumprimento da lei, de suas pró-
prias decisões ou das decisões dos 
Tribunais Regionais que solicitarem, 
bem como para garantir a votação e 
a apuração de uma eleição.

O Departamento de Assis-
tência às Comissões da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), através da Consultoria 
Legislativa da Comissão de Orça-
mento, Fiscalização, Tributação 
e Transparência da Casa, reali-
zou treinamento com assesso-
res parlamentares, objetivando 
a preparação para o processo de 
elaboração e apresentação de 
emendas impositivas à Lei Or-
çamentária Anual (LOA) para o 
exercício de 2021.

O encontro aconteceu na 
tarde da última quarta-feira (4) 
por meio de videoconferência. 
O secretário legislativo Guilher-
me Benício deu início a reunião 

ressaltando o valor e as regras 
estabelecidas para a destinação 
das emendas impositivas. Ele 
destacou que cada deputado 
terá o valor de R$ 1.132.403,44 
de emendas impositivas e 50% 
desse valor deve ser alocado em 
serviços de saúde.

O prazo para a apresentação 
de emendas à LOA começa na pró-
xima segunda-feira (9) e vai até o 
dia 23 deste mês. “Nada mais jus-
to que o deputado possa destinar 
esses recursos para suas bases. 
Eles conhecem bem a região onde 
atuam”, disse Guilherme Benício. 
Ele acrescentou que os setores 
administrativos da ALPB têm 
uma preocupação muito grande 

em facilitar e fazer com que o tra-
balho dos gabinetes seja o melhor 
possível, disponibilizando todo o 
apoio técnico necessário.

A diretora do Departamento 
de Assistência às Comissões, Ca-
rolina Soares, afirmou que a fina-
lidade é elaborar as emendas da 
melhor maneira possível. “De for-
ma técnica e correta, facilitando 
o trabalho dos deputados. Nosso 
objetivo é facilitar o trabalho dos 
setores administrativos, pois a 
construção da peça orçamentária 
é algo que requer muito planeja-
mento”, disse Carolina.

Josean Calixto, assessor téc-
nico da Comissão de Orçamento, 
explicou todos os detalhes para a 

apresentação das emendas par-
lamentares, esclareceu pontos da 
peça orçamentária, falou do ca-
lendário de tramitação e o mode-
lo das emendas. “O Departamento 
das Comissões está à disposição 
durante todo esse processo para 
tirar qualquer dúvida”, afirmou 
Josean.

O parecer final da peça or-
çamentária deve ser apreciado 
entre os dias 24 de novembro e 
12 de dezembro. Aprovado, de-
verá ser publicado até o dia 13 de 
dezembro. A partir do dia 14 de 
dezembro, a proposta já poderá 
ser incluída na Ordem do Dia para 
ser votada em plenário por todos 
os deputados.

LOA 2021: Assembleia capacita assessores 
para elaboração de emendas impositivas



A equipe de campanha 
do presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, pre-
tende entrar com ações ju-
diciais em estados decisivos 
para o resultado final da dis-
puta eleitoral deste ano. No 
momento, o democrata Joe 
Biden lidera a disputa com 
253 votos no colégio eleito-
ral contra 214 de Trump. 

Em uma mensagem no 
Twitter, marcada pela rede 
social como contendo infor-
mações incorretas e enga-
nosas, Trump escreveu que 
todos os recentes estados 
vencidos por Biden “serão 
legalmente contestados por 
fraude eleitoral”.   

A equipe do presidente 
abriu processos em Michigan 
e na Pensilvânia para inter-
romper a contagem de votos, 
e pediu a recontagem em 
Wisconsin, onde Trump ven-
cia no início da apuração na 
noite de terça, mas foi derro-
tado por Biden na reta final. 
A mesma coisa aconteceu no 
Michigan.

Na Pensilvânia, a discus-
são é pelo método de conta-
gem de votos - Trump não 
quer que votos que tenham 
chegado no dia da eleição se-
jam contados depois que as 
urnas fecharam, como prevê 

Com Joe Biden liderando, republicano diz que contestará resultados em todos os estados onde adversário vencer

Trump cita fraude e dá início 
à abertura de ações judiciais

Brasil-Mundo
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Equipe de Biden já demonstra confiança numa vitória, enquanto Donald Trump tenta reverter resultados na Justiça
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a legislação estadual. Nesta 
quinta, a equipe eleitoral do 
presidente vai anunciar um 
processo alegando fraude 
eleitoral em Nevada. Outro 
Estado que pode ter judiciali-
zação é a Geórgia, onde Trump 
vence por pequena margem 
com 98% de apuração (49,5% 
a 49,2%) concluída. 

O presidente diz que há 
muitas provas, mas, como de 
costume, não ofereceu ne-

nhuma. Os resultados nesses 
estados serão determinantes 
para o próximo ocupante da 
Casa Branca chegar a 270 vo-
tos no colégio eleitoral e ser 
eleito o 46º presidente. 

Há semanas, o presidente 
repete, sem mostrar evidên-
cias, que há fraude na eleição, 
na tentativa de deslegitimar 
uma eventual vitória de seu 
oponente, que aparecia à 
frente nas pesquisas e vem 

confirmando a vantagem. 
Trump também tem dito 

que a eleição pode ir parar 
na Suprema Corte dos EUA, 
como aconteceu no ano de 
2000 na disputa entre Geor-
ge W. Bush e Al Gore. Na oca-
sião, o Partido Democrata 
pediu recontagem dos votos 
na Flórida. Após o processo, 
a Corte decidiu em favor de 
Bush, mas o processo atrasou 
o resultado em 35 dias.

Confiança na vitória

O comando da campanha do candidato 
democrata à presidência dos Estados Unidos, 
Joe Biden, voltou a demonstrar ontem confiança 
em uma vitória na acirrada disputa com o presi-
dente atual, Donald Trump. Chefe da campanha, 
Jen O’Malley Dillon disse estar “absolutamente 
confiante” em um resultado positivo, enquanto 
acusou os republicanos de lançar disputas judi-
ciais “sem mérito” contra a apuração para “criar 
uma imagem falsa” sobre o processo.

“As ações buscadas por Trump na Justiça 
são apenas distração”, comentou Dillon, du-
rante entrevista coletiva virtual.

Segundo a campanha democrata, os repu-
blicanos não terão sucesso em suas tentativas 
de interromper a contagem. Também presente 
na coletiva, Bob Bauer, conselheiro da campa-
nha, lembrou que a apuração é uma questão de 
cada Estado, por isso não haveria motivo para 
o Departamento de Justiça intervir no assunto.

Acordo de Paris 
O candidato democrata, Joe Biden, afirmou 

que vai reincorporar os Estados Unidos ao Acor-
do de Paris sobre o clima no primeiro dia do 
seu eventual governo. “Hoje, a administração 
Trump deixou oficialmente o Acordo Climático 
de Paris. E em exatamente 77 dias, um governo 
Biden voltará a incorporá-lo”, escreveu Biden.

Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

O ministro Kassio Nu-
nes Marques tomou posse 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), na tarde de ontem, 
em cerimônia relâmpago, 
que durou 14 minutos, e 
foi esvaziada por causa da 
pandemia de covid-19. No 
único discurso da sessão 
realizada no plenário do 
tribunal, o presidente do 
STF, Luiz Fux, disse que Nu-
nes Marques tem o “notório 
saber jurídico” necessário 
para ingressar no tribunal, 
o que foi visto como uma 
defesa ao novo integrante 
da Corte, questionado por 
imprecisões no currículo e 
suspeita de plágio.

Ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro, que indicou 
Nunes Marques, Fux afir-
mou que o magistrado terá 
“independência olímpica” 
para atuar no Supremo.

Prevenção
A cerimônia contou 

com apenas sete ministros 
do tribunal, por medida de 
prevenção, depois que vá-
rias autoridades presentes 
na posse de Fux, em setem-
bro, contraíram o coronaví-
rus. Nunes Marques foi con-
duzido ao plenário pelos 
ministros Gilmar Mendes, 
avalista de sua indicação, 
e Alexandre de Moraes, se-
guindo a liturgia das posses 
no tribunal, onde o novato 
é acompanhado pelo inte-
grante mais antigo e mais 
recente da Corte. Gilmar 
ciceroneou Marques em 
substituição ao ministro 

Marco Aurélio Mello, que 
optou por não comparecer 
por fazer parte do grupo de 
risco de covid-19.

O evento também con-
tou com a presença dos 
presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), além 
do procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
e do presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz. O 
plenário do Supremo ficou, 
então, dividido entre aque-
les sem máscaras de prote-
ção - Bolsonaro, Fux, Aras 
e Alcolumbre - e os que a 
utilizaram, como Maia, Gil-
mar, Moraes, Luís Roberto 
Barroso, Édson Fachin, Dias 
Toffoli e Santa Cruz. Os qua-
tro que não usaram a más-
cara já tiveram covid-19.

“Em nome da Corte eu 
queria desejar boas-vindas 
à sua Excelência, o minis-
tro Kassio Marques. Que 
vossa excelência seja muito 
protegido nessa sua nova 
missão, tendo em vista que 
vossa excelência preenche 
todos os requisitos para as-
sumir a cadeira de ministro 
do Supremo Tribunal Fede-
ral. Vossa Excelência tem 
reputação ilibada, (…) tem 
pelo seu currículo notório 
saber jurídico. Vossa exce-
lência tem conhecimento 
enciclopédico e, acima de 
tudo, independência olím-
pica. Seja muito bem-vin-
do. Que Deus proteja a sua 
caminhada”, disse Fux, que, 
antes da cerimônia, teve 
rápida conversa com Bol-
sonaro.

Fux empossa Nunes 
Marques no Supremo
Breno Pires
Agência Estado

Trabalhos paralisados

PF abre inquérito para investigar 
ataque hacker a sistema do STJ

A Polícia Federal infor-
mou ontem que instaurou 
inquérito policial para apu-
rar a invasão dos computa-
dores do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). O ataque 
hacker bloqueou a base de 
dados dos processos em 
andamento na Corte e para-
lisou os trabalhos até a pró-
xima semana.

Segundo a PF, peritos já 
começaram o trabalho para 
analisar a extensão do ata-
que cibernético, identificar 
os invasores e definir de que 

forma poderão contornar os 
danos. Uma eventual rela-
ção da invasão com outros 
dois sistemas oficiais atingi-
dos, do Ministério da Saúde 
e da Secretaria de Economia 
do Distrito Federal, também 
está sendo investigada.

“As diligências iniciais 
da investigação já foram 
adotadas, inclusive, com a 
participação de peritos da 
instituição. Eventuais fa-
tos correlatos poderão ser 
apurados na mesma inves-
tigação, que está em anda-
mento na Superintendência 
Regional da Polícia Federal 
no Distrito Federal”, infor-
mou, em nota, a corporação.

A investigação foi aber-

ta a pedido do presidente 
do Superior Tribunal de 
Justiça, Humberto Martins. 
Também partiu dele a re-
solução suspendendo as 
atividades da Corte até o 
próximo dia 9.  Desde en-
tão, os prazos processuais 
foram suspensos e todas as 
sessões de julgamento, vir-
tuais e por videoconferên-
cia, foram canceladas.

Os ministros e assesso-
res da Corte estão impedidos 
até mesmo de utilizar seus 
e-mails e fazer qualquer mo-
vimentação digital nos pro-
cessos até o restabelecimen-
to da segurança do tráfego de 
dados dos sistemas. Apenas 
decisões urgentes, como ha-

beas corpus, pedidos de limi-
nares e mandados de segu-
rança, estão sendo tomadas 
manualmente.

Apenas na quarta-feira, 
4, 2.500 decisões monocrá-
ticas deixaram de ser con-
cluídas e publicadas. Pelo 
menos 280 processos que 
seriam julgados de forma 
virtual e 126 casos que se-
riam avaliados em sessões 
colegiadas também foram 
paralisados. Peritos ouvidos 
pela reportagem tratam o 
caso como ‘o mais grave ata-
que hacker’ já verificado nos 
órgãos públicos da capital 
federal. Eles ainda apuram e 
se houve acesso a processos 
sigilosos da Corte.

Liberada para julgamento ação que 
pede cassação de Bolsonaro e Mourão

O corregedor-geral da 
Justiça Eleitoral, ministro 
Luis Felipe Salomão, liberou 
para julgamento ação que 
pede a cassação da chapa de 
Jair Bolsonaro e Hamilton 
Mourão nas eleições de 2018. 
O caso está relacionado a 
supostas irregularidades na 
contratação do serviço de 
disparos em massa de men-
sagens via WhatsApp duran-
te a campanha presidencial. 
Agora, caberá ao presidente 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), Luis Roberto Bar-

roso, definir uma data para a 
análise do processo.

Em sua primeira entre-
vista após assumir a Cor-
regedoria-Geral da Justiça 
Eleitoral, o ministro Luis 
Felipe Salomão disse ao Es-
tadão que é preciso prestar 
contas à sociedade e julgar 
“o quanto antes” as ações 
que investigam a campanha 
de Jair Bolsonaro à Presidên-
cia em 2018.

Ao todo, Bolsonaro e Mou-
rão são alvo de quatro ações, 
apresentadas por adversários 

na disputa, que tratam sobre 
o uso das mensagens em mas-
sa na campanha. Os quatro 
processos corriam conjunta-
mente, mas Salomão conside-
rou mais adequado dar anda-
mento às duas apresentadas 
pela coligação de Ciro Gomes 
(PDT). A justificativa é de que 
outras duas ações, protocola-
das pela coligação de Fernan-
do Haddad (PT), aguardam 
definição sobre compartilha-
mento de dados de inquérito 
que corre no Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

Como mostrou o Esta-
dão, o controverso inquérito 
que apura ameaças, ofensas 
e fake news contra ministros 
do Supremo pode “turbinar” 
estas ações. A avaliação entre 
ministros do tribunal é a de 
que, caso seja autorizado, um 
compartilhamento das provas 
do STF com a Justiça Eleitoral 
deve dar um novo fôlego às 
investigações. Em outra deci-
são de quarta-feira passada, 
Salomão rejeitou pedido da 
coligação de Ciro para coleta 
de novas provas.

Rayssa Motta, 
Patrik Camporez 
e Breno Pires
Agência Estado
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Reunião na sede da Federação, a partir das 15 horas, vai decidir se haverá o Campeonato Paraibano de 2020

FPF e clubes definem hoje o
futuro do futebol feminino

A realização do Campeo-
nato Paraibano Feminino de 
Futebol entra em pauta hoje 
à tarde, em uma reunião mar-
cada na sede da Federação 
Paraibana de Futebol (FPF), 
às 15 horas, convocada pela 
presidente da entidade, Mi-
chelle Ramalho. De acordo 
com o ofício de convocação, 
todos os clubes filiados ao 
departamento de futebol fe-
minino foram convocados a 

participar do encontro, que 
pode selar ou não, a confir-
mação da realização da com-
petição estadual.

O diretor executivo da 
FPF, Otamar Almeida, des-
tacou que os testes para a 
covid-19 é um dos fatores 
a ser discutidos. “O debate 
sobre os testes para o novo 
coronavírus também estará 
em pauta na reunião, pois 
todos sabem que é neces-
sário, já que ainda estamos 
em pandemia. Vamos ouvir 
as equipes para saber da 

opinião delas, já que existe 
um custo para a realização 
desses testes”, disse.

No aspecto da tes-
tagem, o presidente do 
Kashima, Marcos Lima, 
destacou que o clube pos-
sui as devidas condições de 
participar. “O Kashima está 
pronto para a competição, 
pois por meio de uma par-
ceria com o poder público 
municipal de Bayeux não 
terá problema em cumprir 
os protocolos sanitários da 
covid-19”, frisou. Já Gleide 

Costa, técnica e manager 
do Botafogo-PB feminino, 
ressaltou que “há uma ex-
pectativa de sair da reu-
nião com uma definição 
da competição, pois a base 
será do time que disputou 
ano passado com alguns re-
forços a mais”.

Em 2019, o Campeona-
to Paraibano Feminino con-
tou com sete participantes. 
São Paulo Crystal, Kashima, 
Guará, Treze, Botafogo-PB, 
Mixto e o Auto Esporte, 
campeão da temporada.

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

O que é mais representativo na identificação 
do torcedor com seu clube? As cores? A camisa? 
Os títulos? A história? Ou seria a vivência na ar-
quibancada, sorrindo e chorando junto, nos mo-
mentos decisivos? Não dá para matar a questão 
escolhendo apenas um ponto. Porém, dos citados 
aqui, faltou escudo. É nele que pensamos imedia-
tamente diante de qualquer menção. Quando o 
escudo é alterado, morre um pouco do torcedor 
que guarda memórias afetivas a partir daquele 
insígnia. O símbolo, para ele, é mais do que sa-
grado. 

Na Europa são muitos os casos de clubes tra-
dicionais que resolvem mudar seus escudos. A 
troca mais recente aconteceu na gigante Juven-
tus, da Itália. Outros italianos também acumu-
lam mudanças nos seus brasões. Torino e Milan 
são dois exemplos na Série A que já passaram por 
ressignificações emblemáticas. No futebol inglês 
também há vários exemplos. Dos grandes, o Man-
chester City está entre aqueles que resolveu dar 
uma repaginada recentemente. 

Seja qual for o motivo, é difícil para o torce-
dor aceitar. No City, ao menos o novo escudo tem 
‘cara’ de escudo de time de futebol, diferente da 
Juventus, que adotou a letra J, super reestilizada, 
e que mais parece remeter a qualquer outra coi-
sa, menos a futebol. Morreu no escudo velho um 
pouco da história do time. Ou talvez o velho seja 
eu, aqui, opinando sobre os escudos alheios. 

No Brasil, é grande o rebuceteio toda vez que 
algum clube ameaça fazer essas mudanças. Da 
elite, o mais recente foi o Atlético Paranaense, 
que até de nome mudou. Agora se chama Athle-
tico e também recebeu um escudo todo moder-
noso. 

Mas de todos os casos de clubes do mundo, o 
mais legal é, de longe, o do Esporte de Patos. Isso 
porque o emblema tradicional trazia no centro 
a imagem do Pato Donald. Sim, aquele mesmo, o 
famoso, criado por Walt Disney e também conhe-
cido por ser amigo do Mickey Mouse. 

Era quase folclórico ter no símbolo oficial de 
um time de futebol brasileiro a figura de um per-
sonagem da Disney. 

O “era” se dá porque, infelizmente, o Esporte 
de Patos mudou seu escudo para algo mais tris-
te, genérico, sem nada daquela mágica de antes. 
Chegava a ser cômico, sim, mas carregava junto 
a irreverência de um clube que pouco se impor-
tava com os direitos autorais, como se o Donald 
fosse deles e ponto. 

“Rapaz, isso na época causou uma revolta tão 
grande! Imagina só se faz algum sentido trocar 
o escudo do time porque a Disney mandou tirar. 
Que conversa!” - me disse um torcedor do Espor-
te de Patos, indignado, ao lembrar da história, 
mesmo após alguns anos depois do ocorrido. 

O torcedor apaixonado pelo escudo tradi-
cional seguiu com argumentos que, partindo de 
Patos, fazem a teoria do direito autoral parecer 
estapafúrdia. 

“Primeiro que a Disney não faz ideia do que 
danado é o Esporte de Patos. Onde é que a Disney 
vai vir em Patos reclamar? Segundo, será que a 
Disney criou o Pato Donald primeiro mesmo? Sei 
não”, e, pra terminar, arrematou: “Isso se brincar 
foi safadeza do presidente da época que arranjou 
um jeito de vender os direitos autorais do Espor-
te de Patos pra Disney”. 

Desde o dia em que conversei com este torce-
dor, a quem me perguntar o motivo da troca, é a 
tese dele que eu defendo.

Disney
invejosa!

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com
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Há mais de um mês, o Clube Recreativo Kashima vem treinando no Estádio Lourival Caetano, em Bayeux, e realizando amistosos pelo interior

Equipe segue treinando para mais um jogo fora de casa, no próximo domingo, contra o Guarany, no Ceará

Brasileiro da Série D

Atlético terá mais um desafio fora
de seus domínios no fim de semana

Enfrentar o Guarany, 
em Sobral, às 15h30 no 
próximo  domingo, no Es-
tádio do Junco,  pela 11ª 
rodada do grupo 3 do 
Campeonato Brasileiro 
da Série D, será mais uma 
tarefa difícil para o Atlé-
tico de Cajazeiras, tendo 
em vista o forte calor que 
está fazendo na cidade lo-
calizada na região Noroes-
te do Ceará, distante 231 
quilômetros da capital, 
Fortaleza.

Com relação aos atle-
tas considerados titulares, 
o técnico Celso Teixeira 
terá quatro desfalques. São 
eles: o zagueiro Egon e o 
volante Jean, ambos cum-
prirão suspensão automá-
tica e ainda o também vo-
lante Peu e o atacante Davi, 
que continuam machuca-
dos e não tiveram tempo 
hábil para se recuperarem. 
“Não podemos deixar que 
a derrota na rodada pas-
sada para o Campinense 
nos abale e por isso, vamos 
com tudo para cima do 
Guarany de Sobral, como 
se fosse a primeira roda-
da e tentar de qualquer 
maneira a vitória, pois só 

os três pontos interessam. 
É continuar motivando o 
elenco porque, mesmo 
com chances limitadas, 
mas ainda  matemáticas, 
para sonhar com a classi-
ficação e mostrar ao povo 
de Cajazeiras que nosso 
trabalho é sério com uma 
diretoria que honra seus 

compromissos”, disse Cel-
so, que não revelou quem 
serão os substitutos dos 
que não poderão atuar.

Celso Teixeira, inclusi-
ve, não estará no banco de 
reservas, já que foi expulso 
no jogo contra o Campinen-
se, na derrota de 2 a 1, no 
Amigão. Com a mesma pon-

tuação do adversário, ou 
seja, nove pontos na tabela 
e acima uma colocação por 
questão de critérios de de-
sempate, o “Trovão Azul”, 
necessita a todo custo da 
vitória para continuar com 
chance, faltando quatro jo-
gos para encerrar a primei-
ra fase.

Foto: Instagram/Atlético



Time paraibano só disputou quatro jogos contra a equipe do Maranhão, vencendo três e perdendo apenas um 

Botafogo tem retrospecto
positivo contra Imperatriz

A história dos confron-
tos entre Botafogo e Impera-
triz é amplamente favorável 
ao Belo da Paraíba. As duas 
equipes só se enfrentaram 
4 vezes na história. Três 
partidas foram disputadas 
pelo Brasileiro da Série C e 
uma pela Copa do Nordeste. 
O Botafogo venceu 3 jogos, 
duas pela competição na-
cional e uma pela regional. 
Já o “Cavalo de Aço”, do Ma-
ranhão, venceu apenas uma, 
pelo Brasileiro da Série C. 

Os primeiros jogos 
aconteceram no ano passa-
do, pela Série C. No jogo de 
ida, o Botafogo venceu por 
2 a 1 em João Pessoa. No se-
gundo jogo, no Maranhão, 
vitória do Imperatriz pelo 
mesmo placar 2 a 1. Este 
ano, pela Copa do Nordeste, 
o Botafogo venceu também 
por 2 a 1, no Almeidão. No 
atual Campeonato Brasilei-
ro, o Belo venceu o “Cavalo 
de Aço” em Imperatriz, por 
2 a 1. O jogo da volta acon-
tecerá neste sábado, às 17 
horas, no Almeidão, em João 
Pessoa.

Como se não bastasse 
os números favoráveis ao 
Botafogo neste confronto, a 
atual situação dos dois times 
é bem diferente e favorável 
ao time paraibano, apesar 
de ambos ocuparem a zona 
de rebaixamento no grupo A 
da Série C. O Imperatriz re-
solveu terceirizar o futebol 
do clube e acabou sendo um 
desastre. A empresa que as-
sumiu, não pagou os jogado-
res, que depois abandona-
ram o clube. A equipe seguiu 
na competição aos trancos e 
barrancos, com um time me-
díocre e se tornou o maior 
saco de pancadas de toda a 
Série C. 

Em 13 jogos disputa-
dos, o Imperatriz não con-
seguiu ganhar nenhum. Em 
toda a competição, o clube 
só conseguiu um empate e 
perdeu 12 vezes. O ataque 
é praticamente inofensivo, 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Mancini lamenta 
pela eliminação

O Corinthians foi eliminado da 
Copa do Brasil pelo América
-MG após empate de 1 a 1 na 
última quarta-feira, em Belo 
Horizonte. Ao final da parti-
da, o técnico Vagner Mancini 
lamentou a situação e preferiu 
adotar um discurso mais equi-
librado, sem apontar culpa-
dos. "Tivemos dificuldade nos 
dois jogos. No primeiro tempo 
do primeiro jogo e no segun-
do da segunda partida fomos 
superiores, embora tenhamos 
tomado o empate. Mas essa 
grandeza do Corinthians vai 
voltar aos poucos, vivemos um 
momento difícil”, disse.

Vasco vai pegar o
Defensa Y Justicia

O português Ricardo Sá 
Pinto vê o Vasco em evolução 
e comemorou bastante a 
classificação para as oitavas 
de final da Copa Sul-Ame-
ricana e até reclamou da 
arbitragem no empate de 0 
a 0 - no Rio, o Vasco venceu 
por 1 a 0 o Caracas -, em 
jogo disputado na Venezuela 
que, segundo ele, deixou de 
marcar mais de um pênalti 
em favor do time carioca. 
Nas oitavas de final da Copa 
Sul-Americana, o Vasco 
vai enfrentar o Defensa Y 
Justiçia, sendo o segundo 
confronto no Rio.

Domènec irritado
com comparações

O Flamengo venceu o Athleti-
co e avançou na Copa do Bra-
sil após o triunfo de 3 a 2, mas 
um assunto fora de campo 
incomodou bastante o técnico 
Domènec Torrent após a par-
tida. Perguntado na entrevista 
coletiva sobre a evolução de 
seu time no início de trabalho 
em relação ao mesmo período 
do português Jorge Jesus no 
clube, ele evitou fazer compa-
rações. “O trabalho do Jor-
ge foi excelente aqui, ga-
nhou tudo, muitos títulos, 
foi excelente. Mas o Dome 
não está aqui para compe-
tir com o Jorge”, disse.

Cristiano Ronaldo
de volta à seleção

Cristiano Ronaldo está de 
volta à seleção de Portugal 
após desfalcar a equipe em 
um jogo em outubro por ter 
sido infectado pela covid-19. 
Ontem, o atacante da Ju-
ventus foi incluído na lista de 
convocados divulgada pelo 
treinador Fernando Santos 
para três partidas neste mês - 
um amistoso contra Andorra e 
duelos decisivos pela Liga das 
Nações da Uefa contra França 
e Croácia. No mês passado, 
ele entrou em campo em um 
amistoso contra a Espanha, no 
dia 7, e contra a França, em 
Paris, pela Liga das Nações.

Curtas

marcou apenas 8 gols e a de-
fesa uma verdadeira peneira, 
foi vazada 38 vezes. O saldo 
de gols é de -30.

A situação do Botafogo é 
bem diferente. O Belo tem 12 
pontos conquistados, com 2 
vitórias, 6 empates e 5 der-
rotas. O time marcou 10 gols 
e sofreu 15, portanto tem 
também um saldo negativo, 
porém de -5 gols. Precisan-
do de pelo menos 21 pontos 
para garantir a classificação, 
sem depender de outros re-
sultados, o Alvinegro tem 
tudo para conseguir a tercei-

ra vitória e somar bastante 
gols para melhorar o saldo. 
O adversário vem de uma go-
leada em casa por 6 a 1 para 
o Santa Cruz, e o Botafogo 
vem de um empate em 1 a 1 
contra a Jacuipense, em João 
Pessoa.

Com uma máquina de 
calcular na mão, o técnico do 
Botafogo, Evaristo Piza, vai 
estrear com muito otimismo 
e acha que é perfeitamente 
possível escapar do rebai-
xamento. Para tanto, preci-
sa vencer, pelo menos os 3 
jogos em casa, começando 

por este contra o Imperatriz. 
Os jogadores estão bastante 
motivados com a troca de 
técnico, mesmo a apenas 5 
jogos do final da fase de clas-
sificação.

“Foi muito boa essa tro-
ca de treinador, porque não 
estava dando certo com Ro-
gério Zimmermann, e ago-
ra com o professor Evaristo 
Piza, que já conhecemos, tem 
tudo para dar certo. Ele vem 
motivando o grupo e tentan-
do tirar todo o potencial de 
cada jogador. Vamos jogo a 
jogo, devagar e sempre, até 

atingirmos nossos objeti-
vos. Não podemos pensar 
lá na frente e sim partida a 
partida. Nosso foco agora é 
vencer o Imperatriz”, disse o 
zagueiro Donato.

A nova diretoria, por 
sua vez, está fazendo todo 
o esforço para melhorar o 
elenco. Esta semana, foram 
contratados quatro atletas: 
o meia Marcos Aurélio, o 
atacante Marlon Martins e 
o lateral Elias. Ontem, anun-
ciou mais uma contratação, 
o atacante Phillip, vindo do 
Sport Recife. 

Após alguns anos, o Botafo-
go, ao perder o título paraibano 
para o Treze, perdeu também o 
direito de representar a Paraí-
ba na Copa do Brasil e na fase 
principal da Copa do Nordeste. 
Para chegar a fase principal da 
competição regional, o Belo vai 
ter de passar por uma fase pre-
liminar, um mata-mata, que vai 
escolher os últimos integrantes 
das duas chaves para 2021. Esta 
semana, a CBF fez o sorteio e 
divulgou os confrontos, e o Bo-
tafogo vai enfrentar o Atlético de 
Alagoinhas-BA, em jogos de ida e 
volta. Como é melhor ranqueado 
que o adversário, o Belo tem o 
direito de disputar o segundo e 
decisivo jogo em casa, ou seja, 
no Almeidão.

O novo presidente do Belo, 
Alexandre Cavalcanti, acha que 
o adversário é difícil, mas confia 

que o clube tem reais condições 
de superar e entrar na fase prin-
cipal da Copa do Nordeste. 

“Olha, não é um adversário 
muito fácil como muita gente 
pensa. O Atlético vem fazendo 
uma boa campanha na Série 
D. Mas, não podemos estar 
escolhendo adversários. Temos 
que estar prontos para encarar 
qualquer um”, disse o dirigente 
botafoguense.

Indagado se o torcedor pode 
esperar um time forte no próximo 
ano, mesmo com os problemas 
financeiros do clube, Alexandre 
não quis falar muito sobre o 
futuro.

“No momento, nós estamos 
concentrados e com muito foco 
para escapar do rebaixamento na 
Série C. Todos os nossos esforços 
serão neste sentido. Ainda não 
fizemos o planejamento para 
o próximo ano. Isso só iremos 
fazer após o término de nossa 
participação no Brasileiro deste 

ano. Porém, posso afirmar que 
o Botafogo terá um time compe-
titivo sim, para buscar a melhor 
colocação possível na Copa do 
Nordeste e conseguir uma boa 
premiação para aliviar a crise 
financeira que o clube atravessa”, 
concluiu Alexandre.

Botafogo e Atlético da Bahia 

só se enfrentaram uma vez na 
história e foi este ano, pela Copa 
do Brasil. A partida foi no dia 12 
de fevereiro, no interior baiano, 
e terminou empatada em 0 a 0. 
Com o resultado, o Belo se clas-
sificou para a fase seguinte da 
competição e eliminou a equipe 
da Bahia.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Presidente do Belo aprova adversário na Copa do Nordeste
Foto: Ascom/Botafogo

Alexandre Cavalcanti valoriza o Atlético de Alagoinhas, mas vê boas chances de classificação

Marcos Aurélio (D) vem treinando normalmente e deve fazer a sua estreia contra o Imperatriz, amanhã, pelo Campeonato Brasileiro da Série C

Foto: Ascom/Botafogo



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de novembro de 2020

Geral
17

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Marcos Pereira

Levantamento foi realizado com 42.793 funcionários da União e dos estados e municípios entre agosto e setembro deste ano

Servidores querem ter opção de 
trabalho remoto, diz pesquisa

A maioria dos servidores 
públicos quer ter a opção de 
trabalho remoto em tempo 
integral, mesmo depois da 
pandemia da covid-19. Se-
gundo a pesquisa Retorno se-
guro ao trabalho presencial, 
realizada pela Escola Nacio-
nal de Administração Públi-
ca (Enap), em parceria com 
Banco Mundial e Ministério 
da Economia, quase metade 
(45%) dos servidores públi-
cos federais gostaria de ter 
essa opção.

A pesquisa foi realizada 
com 42.793 servidores de 
19 órgãos públicos da União, 
estados e municípios, entre 
agosto e setembro de 2020. 
A maioria das respostas foi 
dada por servidores federais 
(99%).

O levantamento também 
mostrou que apenas 12% dos 
servidores se sentiriam con-
fortáveis em retornar ao tra-

balho em regime de tempo in-
tegral, embora 35% estejam 
dispostos a voltar em escala 
rotativa ou alternativa. Um 
número significativo de 38% 
dos servidores seriam total-
mente contra o retorno ao 
trabalho presencial, segundo 
a pesquisa.

Para cerca de 34% dos 
servidores, suas organizações 
têm um plano claro; 32,6% 
dizem que suas organiza-
ções não têm planos e outros 
33,5% dizem que não sabem.

Turnos alternados
Quando o trabalho pre-

sencial for retomado, a maio-
ria dos servidores (57%) gos-
taria de voltar às atividades 
em turnos ou dias alternados. 
Apenas 4,8% espera que to-
dos os profissionais voltem 
ao mesmo tempo. Em rela-
ção à saúde e segurança no 
local de trabalho, o protocolo 
que os servidores esperam 
que seja adotado deve con-
templar, prioritariamente: 

Kelly Oliveira 
Agência Brasil

desinfecção diária das áreas 
de trabalho e áreas comuns; 
distanciamento social; horá-
rio flexível; e verificação de 
temperatura.

Na opinião da maior par-
te dos funcionários públicos 
(66%), o retorno deve acon-
tecer, no mínimo, a partir de 
janeiro de 2021.

Contaminação
Entre as preocupações 

apontadas pelos servidores, 
a maior é a de contrair a co-
vid-19 no trabalho e infectar 
familiares (90%). Locais ade-
quados para deixar as crian-
ças (43%) e poucas opções 
de transporte para o trabalho 
(61%) também estão entre os 

receios destacados.
A utilização de máscaras 

é um item que deve ser obri-
gatório, na opinião de 42% 
dos entrevistados.

Nesta semana, o Minis-
tério da Economia publicou 
uma Instrução Normativa 
com orientações sobre retor-
no gradual e seguro ao traba-

lho presencial. Entre outras 
medidas, a instrução nor-
mativa prevê que a presença 
de servidores e empregados 
públicos em cada ambiente 
de trabalho, neste primeiro 
momento, não deverá ultra-
passar 50% do limite de sua 
capacidade física. Além disso, 
deve ser mantido o distancia-
mento mínimo de um metro.

Respostas
O órgão que registrou o 

maior percentual de respos-
tas em relação ao número de 
servidores foi o Ministério da 
Educação (34,9%), seguido 
pelo Ministério da Economia 
(19,9%).

No quesito relacionado 
ao trabalho remoto em tempo 
integral, as instituições com 
maior percentual de servido-
res nessa modalidade entre 
os meses de abril e julho fo-
ram Controladoria-Geral da 
União, Ministério do Turismo, 
Advocacia-Geral da União e 
Ministério da Economia.

Na opinião da 
maior parte dos 
funcionários 
públicos (66%), 
o retorno deve 
acontecer, no 
mínimo, a 
partir de 
janeiro de 2021

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

PM salva recém-nascido 
na cidade de Cajazeiras

Mais uma vida foi salva 
graças à ação da Polícia Militar 
no Sertão do Estado da Paraíba. 
Um bebê recém-nascido, de 
apenas oito dias de vida, que 
estava engasgado e sem con-
seguir respirar, foi socorrido 
pelos policiais do 6º Batalhão, 
no fim da tarde da última quar-
ta-feira (4) em Cajazeiras, e so-
breviveu. 

 O pequeno Yan Miguel ha-
via se engasgado quando esta-
va bebendo água em casa, por 
volta das 16h. Como o bebê já 
estava sem conseguir respirar, 
os familiares buscaram socorro 
no 6º Batalhão da PM, unidade 
responsável pela segurança da 
cidade e região, e que é próximo 
da casa da família. 

Com a chegada do bebê no 
quartel, os policiais que estavam 
no Copom, setor responsável 
pelo atendimento de denúncias 
feitas ao número 190, pronta-
mente realizaram os procedi-
mentos de primeiros socorros. 
O aspirante a oficial Isaac Ca-
valcante e a soldado Francisca 
Verônica fizeram a ‘manobra 

de Heimlich’, deitando o recém-
nascido no braço, virado com a 
cabeça para baixo, e aplicando 
leves tapas nas costas.

 “Ele chegou com a avó e já 
estava começando a ficar roxo, 
com dificuldade de respirar, 
quando começamos a fazer 
os procedimentos”, explicou 
o aspirante. O instinto de mãe 
também falou alto no momen-
to da ocorrência, e a soldado 
Verônica também fez os proce-
dimentos para salvar a vida do 
pequeno Yan. “Eu tenho uma 
filha de três anos de idade e um 
filho de um ano, e no momen-
to em que estávamos com o 
bebê, a gente pensa nos nossos 
próprios filhos. Fico feliz por 
puder ter salvo um pequeno 
anjinho”, disse a policial.

Logo após a ação da PM, 
Yan Miguel voltou a respirar 
normalmente, e retornou para 
os braços da família.  Ainda du-
rante a noite, os mesmos poli-
ciais que fizeram o salvamento 
do recém-nascido visitaram a 
família e constataram que o be-
bezinho passava bem. 

Resquícios do período 
colonial no Brasil são senti-
dos e vividos até os dias de 
hoje. Principalmente para a 
população negra. Para muitos, 
a escravidão nunca acabou 
de fato já que negros seguem 
sendo oprimidos, silenciados, 
explorados, violentados e, 
principalmente, assassinados. 
De acordo com o Anuário Bra-
sileiro de Segurança Pública, 
do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP), quase 
80% dos mortos pela polícia 
são negros. Trazendo o debate 
para o Giro Nordeste, o comu-
nicador e influenciador Ad 
Júnior avaliou que o racismo 
é, além de criação de brancos, 
algo que deve ser combatido 
pelos mesmos.

“O racismo é uma cria-
ção dos brancos. Então eles 

precisam entender isso. Toda 
vez que temos um problema, 
a gente tem que resolver esse 
problema através daqueles 
que continuam perpetuan-
do esse problema”, relatou o 
comunicador Ad Júnior em 
resposta a Marcos Vital, da 
TV da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB).

Comentando sobre a es-
trutura opressora, Ad Júnior 
observa que os problemas 
que vivemos atualmente no 
Brasil são uma herança da 
“abolição muito mal feita”. E 
um retrato disso foi o julga-
mento do caso de repercus-
são nacional da produtora de 
eventos Mari Ferrer que, mes-
mo com provas, o Judiciário 
absolveu André Camargo Ara-
nha da acusação de estupro.

Para Ad Júnior, o quadro 
propiciado pela presença de 
três homens brancos (juiz, 
promotor e advogado) no tra-

tamento com a vítima e na de-
cisão judicial retratam, além 
da desigualdade de gênero, 
o quanto homens brancos se 
unem para se defenderem.

“Todos os homens pre-
cisam olhar para esse lugar 
do machismo para não co-
metê-lo. O que a gente pode 
ver naquele julgamento é 
algo sistêmico. Não existe 
uma pessoa preta, pobre 
e periférica que não saiba 
que aquele tratamento que 
mulheres, homens negros, 
pessoas idosas recebem to-
dos os dias na nossa socie-
dade. Ao falar do Judiciário, 
a gente já fala em quem con-
dena, quem está condenan-
do… Será que se tivéssemos 
mulheres ali o resultado te-
ria sido o mesmo? A gente 
tem um grupo de homens 
brancos da classe média co-
mandando o nosso país e 
não está dando muito certo. 

É importante lembrar que 
para ter uma sociedade cada 
vez melhor, a gente precisa 
ter mulher, negros e gays 
no sistema do Judiciário do 
país. Se aquele homem fosse 
negro ele estaria preso, pre-
so ele estaria morto porque 
nós sabemos o que acontece 
com estuprador na cadeia. 
Quando o negro entra nesse 
sistema existe uma série de 
camadas que o culpabiliza. 
Agora que os brancos se 
protegem, isso eu não tenho 
dúvidas. Homens brancos se 
protegem o tempo todo. E a 
gente vê isso desde o dia 2 
de abril de 1500”, ressaltou 
o comunicador.

Ad Júnior é mineiro, mas 
mora na Alemanha. É forma-
do em Cross Media Produc-
tion and Publishing e Lite-
ratura Inglesa, influenciador 
com milhares de seguidores 
sobre a luta antirracista.

Comunicador Ad Júnior diz que brancos 
precisam agir para reverter o racismo

Compras de novembro

Notas fiscais concorrem a R$ 60 mil em prêmios
Com R$ 600 mil em 

prêmios já pagos e 210 ci-
dadãos paraibanos contem-
plados de todas as regiões 
do Estado nos dez sorteios, 
o Programa Nota Cidadã 
disponibiliza neste mês de 
novembro mais R$ 60 mil 
em dinheiro, que serão dis-
tribuídos em 21 sorteios. 
Para concorrer, os cidadãos 
paraibanos precisam fazer 
o cadastro único no por-
tal www.digital.pb.gov.br e 
também inserirem o núme-
ro do seu CPF na nota fiscal 

no ato da compra nos esta-
belecimentos comerciais do 
Estado da Paraíba entre os 
dias 1º e 30 de novembro.

Para aqueles que já 
fizeram o cadastro único 
basta apenas inserir o CPF 
em cada nota fiscal. Essas 
compras de outubro vão 
concorrer aos 21 prêmios 
do próximo mês, sendo 20 
prêmios de R$ 2 mil, e um 
prêmio especial no valor 
de R$ 20 mil, no dia 10 de 
dezembro. É bom lembrar 
que as notas válidas para 

concorrer aos sorteios são 
apenas as do mês em curso. 

 
Data do 11º sorteio
Já o 11º sorteio do Pro-

grama Nota Cidadã será rea-
lizado na próxima terça-fei-
ra, dia 10 de novembro, no 
auditório da Lotep, em João 
Pessoa, às 10h. O sorteio é 
referente às compras dos 
consumidores paraibanos 
que se cadastraram no Por-
tal da Cidadania e inseriram 
o CPF nas notas até o dia 31 
de outubro. A transmissão 

será feita no auditório da 
Lotep via canal do YouTube 
da Sefaz-PB e também no 
Instagram da Lotep no en-
dereço @lotep.pb.

Pode participar do Pro-
grama Nota Cidadã qual-
quer pessoa física, maior 
de 18 anos, no gozo de sua 
capacidade civil que tenha 
adquirido mercadoria, 
como consumidor final, em 
estabelecimento inscrito no 
Cadastro de Contribuintes 
do ICMS do Estado da Paraí-
ba (CCICMS). Os estabeleci-

mentos comerciais deverão 
informar aos adquirentes, 
no ato da emissão da NFC-e 
ou NF-e, a necessidade de 
inclusão do CPF para parti-
cipar do programa.

 
Fortalecer o comércio 

Além de fortalecer o exer-
cício da cidadania fiscal e 
a participação mais ativa 
do cidadão paraibano na 
exigência da nota fiscal no 
ato da aquisição de produ-
tos em lojas físicas, o Pro-
grama Nota Cidadã busca 

incrementar e fortalecer 
também as vendas do co-
mércio local. Somente as 
notas fiscais emitidas no 
comércio local físico podem 
concorrer aos prêmios.

 O programa Nota Ci-
dadã é uma iniciativa do 
Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz), com 
apoios da Codata (Com-
panhia de Processamento 
de Dados da Paraíba) e da 
Lotep (Loteria Estadual da 
Paraíba). 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00007/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 

24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.412/2018 e do parecer jurídico exarado no referido 
processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo 
em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00007/2020, HOMO-
LOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela contratação de empresa para prestação de serviços 
no treinamento, acompanhamento 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 Ambientede, a empresa JANDERLLYS SILVA GOMES - ME, cadastrada 
no CNPJ nº 37.663.113/0001-87, com o valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e valor 
global de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

            Aguiar, em  05 de Novembro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00007/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto nº 9.412/2018.
 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 
Ambientede, pela contratação direta com a empresa JANDERLLYS SILVA GOMES - ME, cadastrada 
no CNPJ nº 37.663.113/0001-87, com o valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e valor 
global de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.  
Aguiar - PB, em  05 de Novembro de 2020.

LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 086/2020

ADESÃO ARP N.º 007/2020
OBJETO: Aquisição de material elétrico, destinado a suprir as necessidades da Prefeitu-

ra Municipal de Aroeiras. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aroeiras – PB. CNPJ Nº: 
08.865.636/000108. CONTRATADO: Eletroluz Comércio de Materiais Elétricos EIRELI – ME. CNPJ 
Nº: 03.395.396/0001-01. VALOR TOTAL R$: 94.294,25 (Noventa e quatro mil, duzentos e noventa 
e quatro reais e vinte e cinco centavos). VIGÊNCIA: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
conforme orçamento vigente. Aroeiras - PB, 03 de novembro de 2020.

MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES
Prefeito Constitucional

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2020

ADESÃO ARP Nº 007/2020
OBJETO: Aquisição de material elétrico, destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Mu-

nicipal de Aroeiras. Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal Nº 7.892/13 e autos 
do Processo Administrativo em epígrafe, fica RATIFICADO e HOMOLOGADA o processo, em 
favor da empresa Eletroluz Comércio de Materiais Elétricos EIRELI (CNPJ: 03.395.396/0001-60), 
no valor total de R$ 94.294,25 (Noventa e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e 
cinco centavos). Diante os fatos, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do Art. 64, caput, do supracitado diploma legal.  

Aroeiras - PB, 03 de novembro de 2020.
Mylton Domingues de Aguiar Marques

- Prefeito Constitucional –

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

OITAVO TERMO ADITIVO – (PRIMEIRO REALINHAMENTO CONTRATUAL). 
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2015. OBJETO: PRIMEIRO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

sobre as medições realizadas a partir de 10.08.2017, acrescentando-se o valor de R$ 120.733,82, 
percentual de 9,11%, ao valor de R$ 1.324.869,89, totalizando a importância de R$ 1.445.603,71 - 
(Hum milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e três reais e setenta e um centavos), ao 
Termo de Contrato nº 050/2016, datado de 02.02.2016, oriundo da Licitação TOMADA DE PREÇOS 
de nº 02.2015, tudo em conformidade aos preceitos contidos na CLÁUSULA QUARTA do referido 
instrumento contratual, Lei Federal 8.666/93 e demais Legislações pertinentes. Construção de 01 
(uma) CRECHE PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2, transferências do FNDE no âmbito do PAC 2 - 
5757/2013 e Prefeitura Municipal de Alagoinha/PB.  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOINHA CONTRATADA: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP – CNPJ: 18.920.924/0001-71. 
FUNDAMENTAÇÕES: Pareceres Técnico de Engenharia e Jurídico, Cláusula Quarta do Termo de 
Contrato, Lei Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes. DATA TERMO ADITIVO: 27.10.2020.  
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de serviços especializados 
na elaboração do “PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB” para o Município de 
Alagoinha/PB. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 22/2020. DOTAÇÃO: RECUR-
SOS PRÓPRIOS: 02.06 – 15.451.0003.2031 – 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT Nº 150/2020 - 16.10.20 - CLEDSON 
LIMA ALMEIDA - R$ 23.000,00.

Alagoinha, 16 de outubro de 2020.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 10.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 24/2019 datado de 07.03.2019 e com término de vigência em 07.03.2020, 
ao Primeiro Aditivo com vigência até 08.05.2020, ao Segundo Aditivo com vigência até 09.07.2020, 
ao Terceiro Aditivo com vigência até 10.09.2020 e ao Quarto Aditivo com vigência até 11.11.2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para prestação de serviços na implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas unidades 
de saúde do município de Belém

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS 
DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
19.987.040/0001-05 - Adriano Gonçalves Pereira (Administrador)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 04.11.2020
VALOR ADITIVADO: R$ 30.400,00 (Trinta Mil e Quatrocentos Reais)
NOVA VIGÊNCIA: 31.12.2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA 
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 015/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ANALISADOR 
HEMATOLÓGICO).  Data de abertura: 18/11/2020 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 Provisória 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, 05 de novembro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2020
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. 016/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS.  Data de abertura: 18/11/2020 às 10h30min (horário local), por meio do site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço: Av. Nossa Sra. do Desterro, 1040, 
Bairro Novo, (Sede Provisória da CPL), no horário de expediente. Outras informações pelo Tele-
fone (83) 3391-1375. E-mail:cplboqueirao@gmail.com.Edital:www.boqueirão.pb.gov.br;ttps://www.
comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 05 de novembro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra 

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE que serão 
destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Conceição/PB. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:30 
horas do dia 27 de Novembro de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rua Capitão João 
Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário 08h00min às 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Conceição - PB, 05 de Novembro de 2020.
JOSE IVANILDO GONÇALVES DA COSTA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2020, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: GERALDO VIDAL DA NOBREGA - R$ 15.570,00; IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE 
PAPEIS LTDA - R$ 26.000,00

Campina Grande - PB, 09 de Outubro de 2020
IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGERIO 

Presidente 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00001/2020. DOTAÇÃO: 01.010 – Câmara Municipal de Vereadores 01.031.2001.2002 – Manuten-
ção das atividades administrativas da Câmara 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE e: CT Nº 01901/2020 - 09.10.20 - GERALDO VIDAL DA 
NOBREGA - R$ 15.570,00; CT Nº 01902/2020 - 09.10.20 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE 
PAPEIS LTDA - R$ 26.000,00.

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Novembro 
de 2020, por meio do site https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 Veículo tipo caminhão 
0km, ano modelo 2020/2021, conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Municipal nº 4.422/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. 
E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg. 

Campina Grande - PB, 04 de Novembro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00160/2018 PARTES: STTP / 

LEO RENT A CAR - LEONARDO FONSECA RIBEIRO. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DO DIA 01/11/2020, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 
00010/2018/STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: 
FELIX ARAUO NETO / LEO RENT A CAR - LEONARDO FONSECA RIBEIRO. ASSINATURA: 
30/10/2020. FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2020

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor 
Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 06/11/2020 no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. Abertura das Propostas: 19/11/2020 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, 05 de novembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00075/2020. OBJETO: Aquisição de munição para 

uso diário para armamento da guarda civil municipal de Conde. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Compras. RATIFICAÇÃO: 
Prefeita, em 26/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de munição para uso diário para armamento da guarda civil municipal de 

Conde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00075/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária valor de 6.840,00 (seis mil, oitocentos 
quatro reais). 20600 Secretária Municipal de Administração 04 Administração 122 Administração 
Geral 0011 Cidade Unida por uma Administração Eficiente 2012 Manut das Ativ da Sec Municipal de 
Administração 3390300000 Material de Consumo 001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 
00190/2020 - 28.10.20 - JMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 6.804,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00075/2020

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 DV00075/2020, 
que objetiva: Aquisição de munição para uso diário para armamento da guarda civil municipal de 
Conde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JMA COMÉRCIO, 
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 6.804,00.

Conde - PB, 26 de Outubro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Serviço de Locação para estrutura de eventos, com quantidades, exigências e 

estimativas estabelecidas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00057/2019. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 20.600 Secretaria Municipal de Administração 
20600.04.122.0011.2012 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração 001 
Recursos Ordinários 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde 
e: CT Nº 00192/2020 - 28.10.20 - JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM - ME - R$ 13.386,80.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de materiais desportivos, para o desenvolvimento de praticas esportivas 

saudaveis, realizados nas unidades escolares municipais, apoiando o Esporte Educacional e 
atendendo as competições e os eventos realizados. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00020/2020. DOTAÇÃO: Reserva Orçamentaria ID: 00584 Valor orçamentario de 30.833,00 
(trinta mil, oitocentos e trinta e três reais) na seguinte dotação orçamentaria: 21400 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0025 CIDADE UNIDA 
POR NÓS – MDE 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN. FUNDAMENTAL – MDE 
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 111 Receitas de Imposros e de Transferêrencia de 
Impostos – Educação 000176 Reserva Orçamentaria ID: 00585 Valor orçamentario de 2.273,40 
(dois mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos) na seguinte dotação orçamentaria: 
21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0025 CIDADE UNIDA POR NÓS – MDE 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN. 
FUNDAMENTAL – MDE 3390320000 MATERIAL DE CONSUMO 111 Receitas de Imposros e de 
Transferêrencia de Impostos – Educação 000178. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00200/2020 - 29.10.20 
- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 24.099,00.

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 EDU-
CAÇÃO INFANTIL – CREIS Natureza da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE Fonte 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS – EDUCA-
ÇÃO 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 00194/2020 
- 28.10.20 - ELAINE GOMES GALVAO - R$ 9.450,00; CT Nº 00196/2202 - 28.10.20 - GERALDO 
VIDAL DA NÓBREGA - ME - R$ 16.720,00

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 EDU-
CAÇÃO INFANTIL – CREIS Natureza da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE Fonte 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS – EDUCA-
ÇÃO 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 00194/2020 
- 28.10.20 - ELAINE GOMES GALVAO - R$ 9.450,00; CT Nº 00196/2202 - 28.10.20 - GERALDO 
VIDAL DA NÓBREGA - ME - R$ 16.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020

O Prefeito do Município de Cuité comunica que HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data a o 
objeto desta licitação, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS, 
NESTE MUNICÍPIO, em favor da empresa MAC CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 14.206.183/0001-00 
com o valor total de R$ 1.246.923,12. Em consequência, fica convocado o proponente para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei

Cuité/PB, 05 de novembro de 2020.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para realização de exames de 
bioquímica, hematologia, coagulação, gasometria e imuno–hormônio com manutenção preventiva, 
corretiva, e instalação de software e gerenciamento, realização de exames de análises clínicas, 
para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD 
HOSP E LABORATORIAIS LTDA - R$ 55.500,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 23 de Outubro de 2020
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para realização 

de exames de bioquímica, hematologia, coagulação, gasometria e imuno–hormônio com manutenção 
preventiva, corretiva, e instalação de software e gerenciamento, realização de exames de análises 
clínicas, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 – RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) 
– 05.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.2007.2043/10.301.1014.2036/10.302.1015.2
044 – ELEMENTOS DE DESPESAS: 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00094/2020 - 26.10.20 - DIAGFARMA COMERCIO E 
SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA - R$ 55.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
EDITAL Nº 009/2020

CONVOCAÇÃO DE PROVA PRÁTICA
CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR MEIO DO EDITAL Nº 001/2016 – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE – PB, no uso de suas atribui-

ções legais, conferidas pelo art. 6º da Lei Complementar Nº 014/2016, e art. 56, II2, da Lei Orgânica 
do Município c/c o art. 37, II, da CF/88 e, ainda, observando-se o disposto no edital 001/2016 e 
alterações posteriores,

RESOLVE:
CONVOCAR o candidato abaixo nominado,para a PROVA PRÁTICA de acordo com o Item 8.  

do edital de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos efetivos realizado 
pelo Município de Diamante-PB, HOMOLOGADO pelo DECRETO Nº 012/2019, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 16 de maio de 2019, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2020, 
tendo inicio ás 10h00min.

Local de prova: Condutor Socorrista
• Em frente ao Prédio da Prefeitura Municipal de Diamante-PB.
• Turno: Manhã.
1. INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
1.1. O candidato deverá está no local da prova, acima indicado, 30(trinta) minutos do inicio 

marcado para a sua prova, munidos de documentos de identificação original.
1.2. Os documentos deverão estar em boas condições de modo a permitir a identificação dos 

candidatos.
1.3. A ordem de realização das provas obedecerá à ordem de classificação nas provas objetivas. 

Assim sendo, de acordo com o horário de convocação estabelecido neste Edital, os candidatos 
permanecerão à espera de sua vez de realizar a prova em lugar reservado para esta finalidade.

1.4. Após a identificação do candidato para a realização da Prova Prática, não será permitido 
que se afaste do local que lhes for designado, a não ser acompanhado de fiscal.

1.5. Ao concluir a sua Prova, o candidatodeveráretirar-se imediatamente do local de aplicação 
sem comunicar-se com os demais candidatos. Caso haja qualquer comunicação, todos os candidatos 
envolvidos serão automaticamente eliminados do concurso.

1.6.  No desenvolvimento da prova Prática, cada candidato será avaliado pela Banca Exami-
nadora, através de itens constantes em uma ficha de avaliação elaborada para esta finalidade e 
apresentada ao candidato antes da prova.

1.7.  O candidato que não comparecerem na data, horário e local estabelecido neste Edital, para 
prestar a prova, será eliminado do concurso.

1.8. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização 
da prova prática e o comparecimento no horário determinado.

1.9. Em razão de condições de condições climáticas, a critério da Banca Examinadora ea Co-
missão do Concurso, a Prova Prática poderá ser cancelada ou interrompida. Em caso de adiamento 
da Prova, a nova data será marcada e divulgada através de Edital. 

1.10. A Prova prática para todos os cargos é de presença obrigatória e de caráter eliminatório 
e classificatório, a ser organizada e executada pela banca Examinadora.

1.11. Outras informações sobre a prova prática, o candidato terá conhecimento antes do inicio 
da prova.

1.12. As ferramentas de trabalho para realização das provas práticas serão fornecidas pela 
Prefeitura.

2. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
2.1.  As Provas práticas são de Caráter Classificatório e Eliminatório.
2.2.  Concorrerão á Prova Prática somente os candidatos que lograrem habilitação na prova 

objetiva.
2.3. Serão convocados por meio de edital de convocação para Prova Prática, somente 03 

(três) vezes número de vagas oferecidas por categoria, respeitados os empates na última posição.
2.4. A prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato 

ás exigências e ao desempenho eficiente das atividades a que se propôs.
2.5. O candidato à vaga de Condutor Socorristadeverá comparecer ao local designado para a 

prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de documento oficial de identidade origi-
nal e a Carteira nacional de habilitação na categoria exigida para o cargo, devendo o documento 
em questão estar devidamente dentro do prazo de validade, de acordo com a legislação vigente 
(Código de Trânsito brasileiro).

2.6. A Prova prática de Condutor Socorrista será avaliada numa escala de 000(zero) a 100 (cem) 
pontos, onde o ponto de corte será de 25 (vinte e cinco) pontos por veiculo, se utilizados dois veículos, 
caso seja utilizado apenas 01 (um) veiculo, o ponto de corte será de 50(cinquenta) pontos. Na prova 
Prática será avaliado o conhecimento do candidato em relação às atividades do cargo a que se 
propõe ocupar, se está o candidato APTO ou INAPTO a exercersatisfatoriamente as suas funções.

2.7. Quanto aos critérios de analise da Prova Prática de Condutor Socorrista serão considera-
dos a identificação geral, a verificação da manutenção, o funcionamento, a condução, operação e 
segurança dos veículos. Na prova Prática será avaliado o conhecimento do candidato em operação 
veicular atentando para as normas do Código de Transito Brasileiro a fim de averiguar, se está o 
candidatoapto ou inapto a exercer satisfatoriamente as suas funções.

2.8. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
2.9. A Prova Prática acontecerá na cidade de Diamante.
2.10   O candidato não habilitado ou que não realizar a prova será excluído do Concurso.

Gabinete da prefeita, em 05 de novembro de 2020.
CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA

Prefeita Constitucional

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS – EDITAL Nº. 01/2016
CONVOCAÇÃO PROVA PRÁTICA

LOCAL: Em frente à Sede da Prefeitura de Diamante
PERIODO: 09 de novembro de 2020
HORÁRIO: 10:00 horas
TURNO: MANHÃ
CONDUTOR SOCORRISTA

CLAS. INSC. NOME DOC. NASC. PORT. A.PUB C.ESP TOTAL

13 000005002067
FRANCISCO 
EUFLAUSI-
NO ALVES

2896146SSP/PB 25/03/1985 28,00 8,00 24,00 60,00

14 000005000170
J O C E L I O 
M O R E I R A 
DA SILVA

2504324 SSP/PB 12/10/1979 28,00 8,00 24,00 60,00

15 00005001607
A N T Ô N I O 
PEREIRA DA 
SILVA

2960723 SSP/PB 30/06/1986 32,00 6,00 21,00 59,00

Gabinete da prefeita, em 05 de novembro de 2020.
CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

O município de EMAS através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação para 
Contratação de empresa para aquisição de material permanente para atender a demanda das 
secretarias do município de Emas-PB, conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital.   

A reunião será no dia 18 de novembro de 2020, ás 08:30hs, na sala da CPL, situada na Av. Vice-
-Prefeito João Kennedy Gomes Batista - 02 - Centro, Emas/PB. Informações no horário das08:00 
as 13:00 horas, dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: 
http://emas.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

EMAS - PB, 05 de novembro de 2020.
EDJANIO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial/PME

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00013.2020, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 04/11/2020, 
respectivamente, no valor total de R$ 565.875,90 – (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos 
e Setenta e Cinco Reais e Noventa Centavos), em favor da empresa CONSTRUTORA GURGEL 
SOARES LTDA– inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, que tem como objetivo, Contratação 
de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica no Distrito de Pirpiri, de acordo Termo 
de Referência. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento 
de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA 
SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 05 de novembro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONVOCAÇÃO ITENS 3º COLOCADO

 A Prefeitura do Município de Guarabira/PB, através de sua Comissão de Licitação / Pregoeiro, 
vem por meio deste, COMUNICAR a V. Sa. que com referência ao  Pregão Presencial nº 00035/2020, 
que objetiva: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos para melhor atender as 
necessidades da Administração Municipal, ficam desde já CONVOCADOS os terceiros colocados 
dos respectivos itens, em virtude da empresa vencedora (primeiro lugar) e consequentemente 
os segundos colocados não comparecer para os respectivos itens, conforme pedido nos autos 
processuais, ficando o dia 09/11/2020 as 08h30min para negociação dos preços bem como fica 
a empresa já notificada para apresentação da documentação conforme habilitação do edital para 
celebração de novo contrato, se for o caso.

CÓDIGO PREÇO VENCEDOR PREÇO 3º COLOCADO PREÇO PESQUISA
10 7,37 10,00 8,80

12 275,00 330,00 308,39

16 12,34 29,00 27,41

32 37,90 40,00 54,89

36 6,00 10,00 11,52

39 8,00 13,00 12,05

40 8,00 12,00 15,91

52 159,90 210,00 234,57

54 24,05 35,00 33,74

62 16,00 20,00 23,55

70 16,00 20,00 22,75

91 12,00 25,00 40,97

92 36,00 45,00 48,51

94 3,75 5,00 4,24

96 17,86 26,00 23,40

113 23,80 28,00 29,34

118 0,77 1,50 2,34

120 1,30 2,50 2,87

124 11,83 18,00 16,00

126 14,00 35,00 32,77

130 3,92 5,50 6,16

133 26,00 35,00 33,35

144 2,79 5,00 4,57

167 20,70 30,00 32,16

171 39,30 68,00 58,37

180 3,31 8,00 6,60

181 3,50 9,00 8,43

185 1,75 3,00 2,62

190 12,79 30,00 32,13

205 7,04 10,00 11,79

210 5,00 8,0 336,63

215 12,50 25,00 23,51

221 2,33 4,00 4,27

225 7,00 10,00 9,80

226 4,43 8,00 7,33

257 16,28 25,00 22,25

Guarabira, 04 de novembro de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00052/2020
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 DP00052/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de mão de obra na 
construção de travessia de veículos no canal do Juá na Av. Juscelino Kubitschek, Bairro do Juá 
- Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BANDEI-
RANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA - R$ 16.058,56 – Dezesseis Mil Cinquenta e Oito 
Reais e Cinquenta e Seis Centavos.

Guarabira - PB, 05 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 os serviços de mão de obra na 
construção de travessia de veículos no canal do Juá na Av. Juscelino Kubitschek, Bairro do Juá - 
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 BANDEIRAN-
TES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA - R$ 16.058,56 – Dezesseis Mil Cinquenta e Oito Reais 
e Cinquenta e Seis Centavos - CT Nº 00497/2020 – 05.11.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada para prestação de serviços de Ope-
ração de Caldeira Termofusor nas faixas de pedestres em nossa cidade. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00048/2020. 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 WESLEY BERNARDINO PEREIRA - R$ 38.000,00 – Trinta e Oito Mil Reais - CT 
Nº 00485/2020 – 22.10.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00048/2020

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 DP00048/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa técnica especializada para prestação de serviços de Operação 
de Caldeira Termofusor nas faixas de pedestres em nossa cidade; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WESLEY BERNARDINO PEREIRA - R$ 38.000,00 – 
Trinta e Oito Mil Reais.

Guarabira - PB, 22 de outubro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de materiais específicos para instalação de semáforos na cidade, confor-
me orientações da STTRANS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00049/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e CDA TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA 
- R$ 22.890,00 – Vinte e Dois Mil Oitocentos e Noventa Reais - CT Nº 00486/2020 – 22.10.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00049/2020

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 DP00049/2020, que 
objetiva: Aquisição de materiais específicos para instalação de semáforos na cidade, conforme orien-
tações da STTRANS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CDA 
TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - R$ 22.890,00 – Vinte e Dois Mil Oitocentos e Noventa Reais.

Guarabira - PB, 22 de outubro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00026/2020

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 DP00026/2020, 
que objetiva: 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; RA-
TIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LARMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI - R$ 35.264,50.

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

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP10016/2020

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 DP10016/2020, 
que objetiva: Aquisição de 1500 testes rápidos de Covid–19 IGG/IGM; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 88.500,00.

Juazeirinho - PB, 26 de Outubro de 2020
NADJA GLENE GONÇALVES DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 1500 testes rápidos de Covid–19 IGG/IGM. FUNDAMENTO LEGAL: 

Dispensa de Licitação nº DP10016/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 
02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 
– ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 3390.32.00.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho 
e: CT Nº 10025/2020 - 27.10.20 - A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊU-
TICOS LTDA - CNPJ 02.977.362/0001-62 - R$ 88.500,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Novembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de transporte 
de água em carro pipa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 05 de Novembro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 09.186/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.066/2020
DATA DE ABERTURA:  19/11/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

LAVANDERIA PARA ATENDER OS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Everaldo 

Francisco da Silva Junior, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava 
prevista para o dia 13/11/2020 às 10:30h, para o dia 19/11/2020 às 09:30h, considerando alterações 
no Termo de Referência, Anexo  II do Edital, conforme solicitado pela Assessoria Jurídica desta 
Secretária, bem como, retificações nas descrições dos itens no campo do comprasnet. O novo 
edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.
comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio na sala da 
Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08:00h às 12:00 e das 13:00h às 17:00h, pelo 
Fone: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recurso: ORDINÁRIOS/SUS. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 
7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, Decreto nº 
10.282/2020 e a Medida Provisória de nº 926 de 20 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 
9.465 de 22 de março de 2020, como também a lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e Decreto 
Municipal nº 9.470/2020; Decreto Municipal 8.642/15.

João Pessoa, 05 de Novembro de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA N° 33001/2020 – 2º JULGAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CEMITÉRIO 
DO CRISTO REDENTOR EM JOÃO PESSOA.. A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da 
Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, torna público o resultado de julgamento da proposta 
comercial da CONCORRÊNCIA N° 33001/2020: EMPRESA CLASSIFICADA: NV CONSTRUÇÕES 
EIRELI, com o valor de R$ 590.904,18 ((quinhentos e noventa mil novecentos e quatro reais e dezoito 
centavos). O relatório de julgamento das propostas comerciais encontra-se disponível no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa e na CEL cujo endereço consta no preâm-
bulo do edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 04 de novembro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00014/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00038/2020 - RFF COMERCIO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 10.649.272/0001-70 - 3º Aditivo - acréscimo 
de R$ 27.500,00. ASSINATURA: 05.11.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da pregoeira 

oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PUBLICO 
o ADIAMENTO do Pregão Presencial nº 00032/2020, marcado para 12/11/2020, ás 10h00min, 
tendo em vista algumas alterações que será realizada no presente edital, fica adiada “SINE DIE”.

Lagoa Seca - PB, 05 de Novembro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00029/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 

MÉDICO HOSPOTALAR – EIRELI, CNPJ CNPJ nº 10.831.701/0001-26
OBJETO contratação de pessoa jurídica para aquisição de 300 ampolas de  Enoxaparina 40mg 

e 200 ampolas de  Ceftrioxona 1g, para suprir as necessidades da secretaria de saúde do município 
de Pedra Branca na prevenção ao CIVIDE-19.

VALOR GLOBAL  R$ 21.900,00 (vinte e um mil duzentos e novecentos reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2020.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Pedra Branca, em 27 de Outubro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00029/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com a Lei 

COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00029/2020, homologo a  dispensa de Licitação, 
visando à contratação de pessoa jurídica para aquisição de 300 ampolas de  Enoxaparina 40mg e 
200 ampolas de  Ceftrioxona 1g, para suprir as necessidades da secretaria de saúde do município 
de Pedra Branca na prevenção ao CIVIDE-19 . A empresa  LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPOTALAR – EIRELI, CNPJ CNPJ nº 10.831.701/0001-26, 
com  o valor global de R$  21.900,00 (vinte e um mil duzentos e novecentos reais)..

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
             Pedra Branca, em 27 de Outubro de 2020.

Allan Feliphe Bastos de Sousa  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00029/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2020) e Art. 24, incisos IV, 

da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para aquisição de 300 ampolas de  Enoxaparina 

40mg e 200 ampolas de  Ceftrioxona 1g, para suprir as necessidades da secretaria de saúde do 
município de Pedra Branca na prevenção ao CIVIDE-19, conforme especificações no contrato, pela 
contratação direta da empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MÉDICO HOSPOTALAR – EIRELI, CNPJ CNPJ nº 10.831.701/0001-26, com  o valor global de R$  
21.900,00 (vinte e um mil duzentos e novecentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
              Pedra Branca, em 27 de Outubro de 2020.

Allan Feliphe Bastos de Sousa  
Prefeito Municipal

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 00026/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: RONALDO PAIVA NUNES - ME- CNPJ Nº 35.588.417/0001-00
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-PB, atendendo 

ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019.
Valor global: R$ 104.830,52 (cento e quatro mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois 

centavos). 
Pedra Branca –PB, 13 de Agosto de 2020

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição de equipa-
mento, (van para transporte de passageiros) para melhor atender as necessidades da população 
do município de Pilõezinhos/PB, conforme Proposta de nº 12002.118000/1200-04, mediante edital 
e seu termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
TATIANA CAPITANIO - VEÍCULOS - R$ 250.000,00.

Pilõezinhos - PB, 03 de novembro de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Rildo Salviano de Farias, s/n - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:30 horas do dia 19 de 
Novembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de veículo 0km, tipo passeio hatch, com capacidade mínima para 05 passageiros, para atender 
as necessidades da Câmara Municipal de Riacho de Santo Antônio–PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1038. E-mail: câmara-
-municipal@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 05 de Novembro de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial

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

 COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2020
A Pregoeira Oficial da PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, diante de suas prerrogativas de 

autotutela, e dentro de conformidade da legalidade mediante a inteligência da Lei 8.666/93 e 
Súmula 346 do STF, e:

CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos 
procedimentos licitatórios em andamento em sua instância, com fundamento no art. 49, caput da 
lei 8.666/93;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve conhecer e anular de oficio seus próprios 
atos com fulcro no art. 49 da lei 8.666/93, e na Súmula 346 do STF;

CONSIDERANDO que a data final de acolhimento de propostas do edital diverge com a data 
imposta no sistema do BB licitacoes-e.com.br.

DECIDE,
ANULAR PARCIALMENTE, os atos constituintes do certame licitatório objeto do pregão eletrônico 

nº 024/2020, processo administrativo nº 123/2020, reconhecendo e decretando a invalidação da 
sessão de julgamento supramencionada e aqueles deles derivados, aproveitando os atos anteriores 
praticados regularmente.

DETERMINAR o retorno à fase de aceitação do procedimento competitório e o refazimento 
dos atos anulados.

DETERMINAR a convocação dos licitantes para uma nova sessão licitatória, fixando a devida 
oportunidade para ao exercício dos direitos constitucionais, através dos meios regularmentares 
disponíveis para o procedimento de pregão, de acordo com mandamentos do art. 49 § 3º, da Lei 
nº 8.666/93.

Por fim, seja emitido novo aviso de licitação respeitando o prazo legal para abertura de nova 
sessão pública, adotando todos os meios de publicidade necessários.

 Santa Rita, 04 de novembro de 2020.
Maria Neuma Dias
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Pregão Presencial nº 026/2020 
Processo nº 162/2020

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE SEMAFÓRICA, FORNECIMEN-
TO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB

O Município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, torna público o resultado do julga-
mento da habilitação do Pregão em epígrafe.

LOTE EMPRESA CLASSIFICA-
ÇÃO

1 SINALVIDA – DISPOSITIVOS DE SEGURANCA VIARIA LTDA - 
CNPJ: 04.523.923/0001-89 HABILITADA

2 SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - 
CNPJ: 11.574.829/0001-14 INABILITADA

3 SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - 
CNPJ: 11.574.829/0001-14 HABILITADA

Abre-se o prazo para interposição de recurso a partir da presente publicação, ficando os autos 
com vista franqueada aos interessados. 

Santa Rita, 04 de novembro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
(republicado)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2020
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 08:00 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: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 038/2017, 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.licita oes-e.com.br. 

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

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2020
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao 

presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo: RESULTADO DA 
ADJUDICAÇÃO. Objeto: Aquisição de veículo tipo Van, para estruturação de Rede de serviço de 
Proteção Social Básica, por meio da aquisição de bens, conforme o plano de trabalho, para o 
município de São José do Bonfim/PB, conforme Convênio/MDS Nº: 855743/2017 - SICONV nº. 
09298. Situação: ADJUDICADO em 04/11/2020. Adjudicado para: MAIS TRUCK COMERCIO DE 
CAMINHOES LTDA – MAIS TRUCK - CNPJ Nº. 17.792.470/0001-38 - vencedor do item nº. 01, 
totalizando em R$ 180.000,00.

São José do Bonfim - PB, 04 de Novembro de 2020.
JOSEILDO ALVES MOTEIRO

Pregoeiro Oficial
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA

Prefeita Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de veículo tipo Van, para estruturação de Rede de serviço de Proteção 

Social Básica, por meio da aquisição de bens, conforme o plano de trabalho, para o município de 
São José do Bonfim/PB, conforme Convênio/MDS Nº: 855743/2017 - SICONV nº. 09298. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2020. 
DOTAÇÃO: Nº DO CONVÊNIO 855743/2017/SICONV Nº. 092986/2017 – MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - 02.05 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08 122 2007 1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE: 001 RECURSO ORDINÁRIOS - 312 TRANSFERÊNCIA DE 
CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA - 4490.52 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: CT Nº. 91701/2020 

- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA – MAIS TRUCK - CNPJ Nº. 17.792.470/0001-
38 - R$ 180.000,00.

São José do Bonfim - PB, 05 de Novembro de 2020.
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA

Prefeita
Contratante

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA – MAIS TRUCK
CNPJ Nº. 17.792.470/0001-3

Marcos Vieira de Lima
CPF nº. 650.982.344-68

Contratado

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2020
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 

Rosalba Gomes da Nóbrega Mota, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico 
nº. 00017/2020. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de veículo tipo Van, para 
estruturação de Rede de serviço de Proteção Social Básica, por meio da aquisição de bens, conforme 
o plano de trabalho, para o município de São José do Bonfim/PB, conforme Convênio/MDS Nº: 
855743/2017 - SICONV nº. 09298. Situação: HOMOLOGADO em 04/11/2020. Homologado para: 
MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA – MAIS TRUCK - CNPJ Nº. 17.792.470/0001-
38 - vencedor do item nº. 01, totalizando em R$ 180.000,00.

São José do Bonfim - PB, 04 de Novembro de 2020.
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA

Prefeita Municipal

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020, que objetiva: Aquisição de 
teste rápido COVID-19 IGG/IGM, para atender a necessidade da secretaria de saúde visando o 
enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Município de São José de Espinharas/PB. ADJUDICO 
o seu objeto a: CEPALAB LABORATORIOS LTDA, 02.248.312/0001-44; VALOR: R$ 26.000,00 
(Vinte e seis mil reais). 

São José de Espinharas, 04 de Novembro de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, 
homologo o presente processo e autorizo a despesa, para a empresa vencedora, conforme 
abaixo: CEPALAB LABORATORIOS LTDA, 02.248.312/0001-44; VALOR: R$ 26.000,00 (Vinte 
e seis mil reais). 

São José de Espinharas, 04 de novembro de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito 

 Município de São José de Espinharas 
Prefeitura Municipal

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020. OBJETO: Aquisição de teste rápido 

COVID-19 IGG/IGM, para atender a necessidade da secretaria de saúde visando o enfrentamento 
da pandemia do COVID-19 no Município de São José de Espinharas/PB. NOTIFICAÇÃO: Con-
vocamos a empresa: CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ Nº 02.248.312/0001-44, para no 
prazo de 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação. 
INFORMAÇÕES: Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, no horário 
08h00min ás 12h00min dos dias úteis.

São José de Espinharas, 04 de Novembro de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da E.M.E.I.F. An-
tônio Lacerda Neto, no município de São José de Piranhas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00010/2020. DOTAÇÃO: 05.00 – Secretaria Municipal de Educação; 12.361.2009.1004 
– Construção de Unidades Escolares; 1110000.00 – Receitas e Impostos e de Transferências de Im-
postos – Educação; 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações; 125.000004 – Transferências de Convênios 
– Educação (Capital – Estado), 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. 12.361.2009.1005 – Reforma 
e Ampliação de Unidades Escolares; 111.000000 – Receita de Impostos e de Transferências de 
Impostos – Educação, 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 04/11/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00203/2020 - 04.11.20 
- ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 300.377,02.

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00014/2020

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 DV00014/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de material odon-
tológico; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DENTAL R F 
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 16.999,30.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 de Novembro de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00025/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 06101/2019 - Ele-
troluz Comercio de Materiais EletricosEireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício 
financeiro de 2020. ASSINATURA: 05.11.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00012/2020
A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB torna público para conhecimento dos lici-

tantes participantes do Processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 00012/2020, que o recurso 
impetrado pela empresa RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP - FONSECA PIRES, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.526.979/0001-85, foi julgado IMPROCEDENTE, mantendo assim a  
sua desclassificação  no item 06 do edital. Maiores Informações no setor de licitação na Rua Ca-
boclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 04 de novembro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino
PREGOEIRA OFICIAL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO  DE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna 

público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de 
Preços Nº 00007/2020, que o recurso impetrado pela empresa CONSTRUTORA HS EIRELI, CNPJ nº 
31.246.932/0001-42, foi julgado IMPROCEDENTE, mantendo a mesma como DESCLASSIFICADA 
no referido processo, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para reforma 
da Praça Maria Celina Medeiros Vilar no Município de Santa Luzia-PB. Maiores Informações na 
sala da Comissão de Licitação situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB – CEP N° 58.600-000.

Santa Luzia-PB, 05 de novembro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino

Presidente da CPL/PMSL/Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00013/2020, que objetiva: Aquisição de Retroescavadeira destinada a atender as necessidades 
do município de Santa Luzia/PB, conforme especificação detalhada no Termo de Referência; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es)  - INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI: CNPJ: 22.553.526/0001-31, Item(s): 
01, Valor: R$ 276.100,00, Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 05 de novembro de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo: - INTTEC DISTRIBUIÇÃO E 
LOGISTICA EIRELI: CNPJ: 22.553.526/0001-31, Item(s): 01, Valor: R$ 276.100,00.

Santa Luzia - PB, 04 de novembro de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Autoridade Competente

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020 
Convocamos a empresa INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI: CNPJ: 

22.553.526/0001-31, 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 aquisição de Retroescavadeira destinada a 
atender as necessidades do município de Santa Luzia/PB, conforme especificação detalhada no 
Termo de Referência, de acordo com as especificações contidas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
00013/2020 e seus anexos. 

Santa Luzia - PB, 05 de novembro de 2020. 
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial
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Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Novembro  de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Limpeza e 
utensílios  para as escolas municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Solânea - PB,05 de Novembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico nº 082/2020

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados,que será realizado o procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos 
leves e pesados, com suporte técnico e fornecimento de acessórios, pneus, câmaras de ar, pro-
tetor, baterias, e serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e suspenção de veículos 
para atender as necessidades dos veículos que prestam apoio e realizam transporte escolar na 
rede municipal de ensino do Município de Sousa, referentes ao PNATE FNDE,cujos itens foram 
fracassados do pregão eletrônico 77/2020. Abertura das propostas dia 18 de novembro de 2020, 
às 9:00 horas(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 05novembro de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 081/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de material de limpeza com o objetivo de suprir as demandas de Secretarias do município 
de Sousa-PB, necessidade gerada pelo maioruso que o planejado causado pela alteração da rotina 
de desinfecção dos órgãos desencadeado pelo coronavirus, conforme condições do Edital e seus 
anexos. Abertura das propostas: dia 19 de novembro de 2020, às 09h00 (horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br (1.Transparên-
cia, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão). Obs: Os 
licitantes dobrem a atenção na hora de cotar o preço no sistema.

Sousa, 05 de novembro de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

CASA PIO  CALÇADOS LTDA.
DE-CASA PIO (Praça Vidal de Negreiros, 29 Centro-J.Pessoa-PB)
PARA:  Vitor Emanuel Caju Gondim
Pelo presente, convidamos o Sr. Vitor Emanuel Caju Gondim, CTPS 2019533/00060-PB, para 

que volte ao trabalho num prazo de 48hs.

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

ERRATA
Na publicação no dia 04/11/2020, do aviso da licitação: onde se lê “10:00 horas”,leia-se: “11:00 

horas”.
João Pessoa, 05 de novembro de 2020.

EngºSebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
Extrato de Convênio para Registro:

Registro na CGE nº: 20.70034-2

SICONV Nº: 898717/2020-INEP

Órgão Concedente: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira/INEP, CNPJ nº 01.678.363/0001-43.

Órgão Convenente: Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social – SESDS, 
CNPJ nº 08.730.0950001-00.

Objeto:

Apoiar, através do emprego dos operadores do Sistema de 
Segurança Pública do Estado da Paraíba, a segurança e o sigilo 
da distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação do 
INEP, no triênio 2020 a 2022.

Repasse do Concedente R$: 1.300.000,00

Valor da Contrapartida R$: 27.500,00

Valor Total R$: 1.327.500,00

Vigência: 01/04/2023

Assinatura: 07/10/2020

Publicação no DOU: Seção 3, edição de 8 de outubro de 2020.

Concedente INEP: Alfredo Murillo Gameiro de Souza

Convenente SESDS: Jean Francisco Bezerra Nunes

Interveniente Estado da PB: João Azevedo Lins Filho

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 353/2019 – UASG 925302                    
            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 19/11/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:            

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A ELABORAÇÃO E EDITORAÇÃO DO PLANO 
DE MANEJO DA UNIDADE  DE CONSERVAÇÃO ESTAÇÃO ECOLÓGICA PAU BRASIL, destinado 
à Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, 
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00088-0
João Pessoa, 05 de novembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2019 – UASG 925302
PROCESSO Nº 32.901.900070.2019

Comunicamos, a quem interessar, que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto con-
siste na AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DA META 3 DO CR Nº 
774.848/2012 PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, destinado à SEDAP, com abertura 
agendada para o dia 06/11/2020 às 09:00h, fica ADIADO para o dia 20/11/2020 às 09h. Maiores 
informações, inclusive sobre o edital, também poderão ser obtidas pelo site www.centraldecompras.
pb.gov.br e e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação da Central de 
Compras é localizada na Av. João da Mata, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB – Tel. 83 3208-9839.

CADASTRO CGE Nº 20-01353-2
                                                                   João Pessoa, 05 de novembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  019/2020
PROCESSO N° 02.592 / 2020

REGISTRO NA CGE Nº 20/01200-5
DATA : 24/11/2020

HORÁRIO: 09:00 horas 
(HORÀRIO DE BRASÍLIA)

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,  no dia 
24 de novembro de 2020, a partir das 09:00 horas, para Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços contínuo de vigilância armada, porteiros e monitorador, para os diversos 
Campi da Universidade Estadual da Paraíba. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO 
ANEXO I DESTE EDITAL.

O edital completo está disponível no site: www.licitacoes-e.com.br
Informações: C. P. L. - (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .

Campina Grande, 05 de outubro de 2020.
ROSÁLIA ALVES MONTEIRO

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

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISODE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço,  de  acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereçohttps://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020
Registro CGE Nº 20-01460-4 23/11/2020 10:00

Obras de Pavimentação Asfaltica 
da Travessia Urbana da cidade de 
Pedras de Fogo 
Va lo r  es t imado da  obra :  R$ 
1.175.134,20
Prazo de execução: 120 (cento vinte) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

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

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Edital de CitaçãoComarca de 1ª Vara Cível de Campina Grande – PB. Edital de Citação. Prazo: 
20 dias.Processo nº 0820397-94.2016.8.15.0001. Ação de Execução de Título Extrajudicial. O(A)MM. 
Juiz(a) de Direito do(a) 1ª Vara Cível de Campina Grande, em virtude da Lei, etc. Fazsaber a todos 
quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por esteCartório e Juízo tramita a 
ação acima mencionada, promovida por EXEQUENTE: BANCOSANTANDER (BRASIL) S.A. em 
face de CARLOS ROBERTO MARCELINO DEMORAES - CPF: 060.245.004-75, que através do 
presente Edital manda o MM. Juiz deDireito da Vara supra citar o(a) promovido(a) acima referido(a), 
atualmente em local incerto enão sabido, para pagar a dívida no valor de R$ 163.480,03 (Cento e 
sessenta e três mil,quatrocentos e oitenta reais e três centavos), custas e despesas processuais, 
além de honoráriosadvocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, no 
prazo de 3 (três)dias, a contar da citação. Sob pena de penhora e avaliação de quantos bensforem 
suficientespara quitação da dívida. Advertidos o(s) executado(s), também, sobre a possibilidade 
deoferecimento de embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do 
art.231, do Código de Processo Civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presenteE-
dital será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 1ª Vara Cível deCampina 
Grande-PB, 13 de outubro de 2020. Eu, Iuri Lima Ramos Reinaldo, TécnicoJudiciário desta vara, 
o digitei. RITAURA RODRIGUES SANTANA, Juiz(a) de Direito.

COMARCA DE JOÃO PESSOA. CARTÓRIO JUDICIAL UNIFICADO. EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0000136-23.2014.8.15.2003. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (159). O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 1ª. Vara Regional de Mangabeira, em 
virtude da Lei, etc. Faz saber que fica(m) CITADOS(S) pelo presente edital os(a) EXECUTADOS: 
VILA MADALENA LTDA, ARIANE DE OLIVEIRA GUTIER- RES, que se encontram em lugar incer-
to e não sabido, para, pagar a dívida no prazo legal, sob pena de presumir- se aceitos pelo réu, 
como verdadeiros, os fatos alegados pela parte autora; advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Tudo conforme despacho prolatado nos autos da ação EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) , Processo n.º 0000136-23.2014.8.15.2003, que tramita nesta 
1ª Vara Regional Cível de Mangabeira, Comarca da Capital, promovida por EXEQUENTE: BANCO 
DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de EXECUTADO: VILA MADALENA LTDA, ARIANE DE 
OLIVEIRA GUTIERRES. E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, mandei expedir 
o presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado na forma 
da lei. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa/PB, 29 de outubro de 2020. 
Eu, POLYANA GONCALVES LUCENA, Técnico Judiciário, desta Vara, o digitei. Drª. Leila Cristiani 
Correia de Freitas e Sousa, Juíza de Direito.  

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S.A. CNPJ/MF: 09.090.259/0001-45. EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os Srs. Acionistas 
a participarem da AGE, que será realizada no dia 16/11/2020, às 9h, na sede social da empresa, 
situada na Fazenda Miriri, Zona Rural de Santa Rita/PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) a ampliação do numero de diretores com a criação do cargo de Diretor de Operações e 
consequente alteração dos artigos 9º e 12 do Estatuto Social; b) Eleição do Diretor de Operações; 
c) Consolidação do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Santa Rita, 03 
de novembro de 2020. Gilvan Celso Cavalcanti de Morais Sobrinho – Diretor Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA Av. Tabajaras - 799 - Centro - João Pessoa 

– PB Fone 3222-6125
 E D I T A L 

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa - Paraíba – SINTEM, 
no uso de suas atribuições estatutárias, prevista nos Artigos: Art. 8º, Art. 9º, Art.10eArt.17 inciso II, 
convoca TODOS OS SINDICALIZADOS para a ASSEMBLEIA GERAL, a qual realizar-se-á no dia 
12 de novembro de 2020 às 09h00, em primeira convocação e, às 09h15, em segunda e última 
convocaçãono SINTEM, sito na Av. dos Tabajaras, nº 799 - Centro, João Pessoa - PB. Outrossim, 
serão consideradas aprovadas as deliberações que obtiverem maioria simples dos presentes 
conforme prescrição do Art.10 do Estatuto do SINTEM.

Pauta:
Informes gerais 
Prestação de contas

João Pessoa – PB, em 05 de novembro de 2020.
Valdegil Daniel de Assis

PRESIDENTE

EDITAL DE CITAÇÃO
COMARCA DA CAPITAL – 2ª Vara Cível - EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS: 

A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINHO, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível 
da Comarca de João Pessoa, no uso de suas atribuições e de acordo com a lei. FAZ SABER 
aos que virem o presente edital ou dele notícia tiverem e a quem interessar possa, que tramita 
perante este Juízo, os autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Processo 
Nº.0016738-95.2014.8.15.2001), ajuizada por FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, em face de PROJETO 
21 COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACESSORIOS DIVERSOS EM GERAL LTDA. - 
EPP e CARLOS ALBERTO CRISPIM NETTO. CITANDO: PROJETO 21 COMERCIO MATERIAL DE 
CONSTRUCAO E ACESSORIOS DIVERSOS EM GERAL LTDA. - EPP (CNPJ: 11.583.794/0001-80) 
e CARLOS ALBERTO CRISPIM NETTO (CPF: 054.373.204-50), ambos com endereços incertos 
e desconhecidos. FINALIDADE: Ficam pelo presente edital, os executados, devidamente citados 
para, no prazo de 03 (três) dias, pagarem a dívida no valor de R$ 89.306,64 (oitenta e nove mil, 
trezentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), sob pena de penhora de bens. Os executados, 
independentemente de penhora, deposito ou caução, poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, opor 
embargos a execução. Decorrido os prazos para pagamento e/ou oferecimento de embargos, sem 
manifestação, serão os executados considerados revéis, caso em que será nomeado curador es-
pecial na pessoa do defensor publico. Para que não se alegue ignorância, é expedido o presente 
edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. João Pessoa/PB, 27 de Outubro de 2020. Eu, 
Inaldo José Paiva Neto, técnico judiciário, o digitei. 

GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINHO
Juiz de Direito da 2ª vara cível

SINTEC-PB – SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO 
NO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO SINDICAL DO QUADRIENIO 2020/2024
O SINTEC-PB- Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio no Estado da Paraíba, 

Inscrito no CNPJ 02.119.841/0001-48, em conformidade com seu Estatuto Social convoca todos 
os associados em dia com suas obrigações junto ao SINTEC-PB de acordo com o seu Estatuto, 
para sufragarem seu votona Eleiçãoda nova Diretoria que será realizada no dia 03 de fevereiro de 
2021 na sede desta entidade, no horário das 8h00min às 18h00min. na Sede do SINTEC-PB, Sito 
à Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1347, Torre, João Pessoa-PB, Edifício Argemiro Holanda, 2º 
Andar, sala 301, CEP 58.040.-380.

O Registro de Chapa: O prazo para Registro dera iníciono dia 06 de dezembro de 2020 até o 
dia 05 de janeiro de 2021, que devido essa pandemia que assola o mundo será através de corres-
pondência pelos Correios, encaminhadas ao endereço da Sede do SINTEC-PB na Sito à Avenida 
Nossa Senhora de Fátima, 1347, Torre, João Pessoa-PB, Edifício Argemiro Holanda, 2º Andar, 
sala 301, CEP 58.040.-380.

Em 04 de novembro de 2020.
RONALDO URQUIZA HERCULANO

Presidente do Sindicato

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL

Fórum Mário Moacir Porto, s/n – Centro – João Pessoa – PB – Fone: 3208-2483.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE: 20 DIAS

O M.M. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, em virtude da lei, etc.
 Processo nº 0807310-80.2019.8.15.2001 - 11ª Vara Cível de João Pessoa, Estado da Paraíba. F 

A Z S A B E R a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que tramita no 
juízo da 11ª Vara Cível da Capital a Ação de Adjudicação Compulsória, Processo Judicial Eletrônico 
(PJE) nº 0807310-80.2019.8.15.2001, movida por EDIVALDINA DA COSTA SERRAO (AUTOR) em 
face de JOAO ELSON DE BARROS INOCENCIO (RÉU). 

Em razão das tentativas frustradas de citação do réu nos endereços informados, e desconheci-
mento de seu atual paradeiro pelo autor, tem-se por considerado em local incerto ou ignorado, pelo 
que determinou-se a expedição do presente Edital, nos termos do art. 256, II e § 3º, do CPC/2015, e 
por meio do qual FICA CITADO JOAO ELSON DE BARROS INOCENCIO, CPF Nº 929.141.364-04, 
para que tome conhecimento da ação contra si ajuizada e a oferecer contestação no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, serem presumidas como verdadeiras as alegações de 
fato afirmadas pelo autor na inicial. O prazo para defesa começará a fluir do primeiro dia útil após 
o término do prazo de validade do Edital, que possuiu prazo de 20 dias, iniciado com sua publica-
ção. Caso o réu não atenda ao chamado para responder à ação será considerado revel, sendo-lhe 
nomeado curador especial na figura de Defensor Público para sua defesa. Deste modo, atendidas 
as formalidades legais exigidas para a citação ficta editalícia, com a publicação do presente edital 
em jornal local de ampla circulação afasta-se a alegação de desconhecimento da ação ajuizada.

Dado e passado na cidade de João Pessoa/PB, aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2020. 
Eu, Simon Abrantes Pinheiro Barbosa, Analista Judiciário, o redigi.

  Manuel Maria Antunes de Melo
Juiz de Direito em substituição na 11ª Vara Cível da Capital

Associação FCA Saúdetorna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambiente-
aLicença Operação, paraAtividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementaressituadoAV Antonio Lira, 300 – Sala 515 a 523, Bairro Tambaú, CEP: 58.039-050, 
João Pessoa – Paraíba. 

NEWTON E ANNELINE CONSTRUTORA LTDA, torna público que requereu a SEMAN – SECRE-
TARIA DO MEIO AMBIENTE A LICENÇA, LP, LI e LO, para Edificação Multifamiliar, situado na Rua 
Pedro Monteval de Brito, nº. 52, Bairro Mangabeira, João Pessoa – PB.

MANOEL SIMPLÍCIO DE MENDONÇA, CPF Nº 054.734.328-08 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação 
para a REGULARIZAÇÃO DE UM IMÓVEL UNIFAMILIAR, situado à Rua Guabiraba, SN – Portal 
do Poço – Cabedelo-Pb.

A EDP RENOVÁVEIS BRASIL S.A., inscrita sob o CNPJ nº 09.334.083/0001-20, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para 
o Complexo Eólico Serra da Borborema I-VII, situado a Rodovia PB 121, Zona Rural de Pocinhos/PB.
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