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Opera Paraíba zera 
fila de espera por 
cirurgia no Cariri
Programa criado em outubro do ano passado pelo Governo do Estado realizou, até agora, 
5.107 operações e já reduziu, em mais de 40%, a espera por procedimentos eletivos. Página 5

Semana do Empreendedorismo 
tem programação diversificada
Até sexta-feira que vem, tema será debatido através 
das redes sociais do Empreender Paraíba e na 
programação da rádio Tabajara FM. Página 8

Foto: Fotos Públicas

De volta para casa Ex-presidente Evo Morales 
deixa exílio na Argentina e retorna para Bolívia. Página 4

Foto: Flickr/FDA

Evento reúne violeiros de todo 
o Nordeste a partir de hoje
Primeira edição da mostra Violas Instrumentais Nordestinas 
terá músicos da Paraíba, Pernambuco, rio Grande do Norte, 
Bahia e Piauí e poderá ser vista pela internet. Página 9

Botafogo e Treze voltam a 
ficar próximos da classificação 
O Belo até melhorou o astral depois de aplicar a maior 
goleada da competição, com 7 a 0 em cima do 
Imperatriz, sábado passado, no Almeidão. Página 16
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Projeto Algodão Orgânico Agricultores já 
comercializaram 240 toneladas do produto na PB. Página 12

Esportes

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

135.604

5.675.766

50.752.354

3.160

162.638

1.261.306
Fonte - PB: SES-PB/ Br: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOSSempre estou a lembrar do filme Acusados (1988). Luta tão 
insana da advogada, e algo que não muda. Nós, mulheres, somos 

sempre as culpadas pelos estupros acontecidos.  Página 10

Ana Adelaide Peixoto

Colunas

Há uma recorrência nos poemas de Rose – os versos 
geralmente são formados por um único vocábulo. 

Os poemas são curtos e cheios de sugestões.  Página 11

Neide Medeiros Santos 

Brasileira Especialista em biodefesa, Luciana Borio integra força-tarefa 
de Joe Biden para atuar no combate à pandemia nos Estados Unidos. Página 14

Foto: Secom-PB

Pela internet Com presença de ronaldo Fraga (ao fundo), renda 
renascença encerra edição de 25 anos da “São Paulo Fashion Week”. Página 7

Foto: Secom-PB

Governador João Azevêdo fez, ontem, a entrega simbólica de obras e serviços nas áreas de mobilidade urbana e educação em diversos municípios do Estado. Página 3

Estado injeta mais R$ 43,9 mi em investimentos na PB
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A Paraíba está vencendo a guerra contra o desemprego, ge-
rando saldo positivo de postos de trabalho com carteira assi-
nada pelo terceiro mês consecutivo. É um acontecimento dig-
no de nota, levando-se em conta a conjuntura nacional, que 
se ressente da crise econômica, associada a fatores negativos 
relacionados à situação de emergência sanitária, ou seja, ao 
surto de coronavírus.

O desemprego desestabiliza emocional e materialmente 
não só o desempregado, mas também sua família. É humi-
lhante, para um pai ou mãe de família, por exemplo, não ter 
respostas para as demandas mais elementares da vida do-
méstica, como o alimento diário sobre a mesa, a renovação do 
vestuário, a passagem do ônibus e o remédio para os males 
mais simples.

O coronavírus está ceifando vidas e empregos, no Brasil. Em 
setembro, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), o contingente de desempregados ul-
trapassou a casa dos 13 milhões de pessoas. Outra consequência 
deste colapso no mercado de trabalho é o aumento dos emprésti-
mos financeiros entre os atingidos pela crise. 

A falta de perspectiva, no que se refere a empregos, desmo-
tiva quem se prepara para ingressar no mercado de trabalho. 
Dependendo da profissão escolhida, o jovem que está em vias de 
concluir o curso técnico de nível médio ou universitário começa 
a ser assaltado por aflições ocasionadas pelo medo de ser obri-
gado a cerrar fileiras com a legião de desempregados.

As políticas públicas para geração de emprego e renda, colo-
cadas em prática na gestão de João Azevêdo, projetam-se entre 
os bons exemplos que a Paraíba vem dando constantemente ao 
Brasil. Prova disso é o Programa Primeira Chance, criado pelo 
governo estadual em 2019, que, na sexta-feira (6), teve sua im-
portância reconhecida pelo portal Folha de S. Paulo.

O Primeira Chance é o pórtico por meio do qual a juventude 
estudantil paraibana inicia uma jornada iniciática no mercado 
de trabalho, na qual teoria e prática caminham juntas. O jovem, 
ao ser contemplado com o primeiro emprego, trará na bagagem, 
além do conhecimento técnico, a autoconfiança, ferramenta in-
dispensável para o sucesso profissional. 

Modelo educacional
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A surpresa anunciada

Abelardo Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Em fevereiro de 1964, às vésperas 
da chamada Revolução de Março, o país 
respirava um clima de muita inquieta-
ção. O Rio de Janeiro, então a principal 
caixa de ressonância da política brasi-
leira, vivia momento de forte ebulição 
sob a liderança de Carlos Lacerda ude-
nista histórico e uma das vozes mais 
eloquentes da oposição ao governo João 
Goulart do qual o meu pai era o ministro 
da Justiça.

O “lacerdismo”, no Rio, era uma 
praga. Como governador, Lacerda tinha 
feito uma administração realizadora, 
com a construção do Túnel Rebouças; 
a conclusão do Aterro do 
Flamengo; a remoção de 
favelas para conjuntos ha-
bitacionais e uma série de 
outras ações que tinham 
o apoio da população, so-
bretudo da classe média.

A cena política ga-
nhava uma face de insur-
reição, que ganhou força 
com a “Marcha da Família 
com Deus pela Liberda-
de”, que reuniu milhares 
de pessoas, e a chamada Revolta dos Sar-
gentos que colocou ainda mais fogo nas 
Forças Armadas que, àquela altura, já 
sinalizava o seu descontentamento com 
os rumos do governo, acauteladas contra 
uma suposta “comunização” que, segun-
do os setores mais reacionárias, estaria 
em curso no Brasil.

Pois foi dentro desse quadro de in-
segurança e apreensão que a família 
Jurema foi acordada na noite do dia 15 
de fevereiro, por volta das 5h da manhã, 
acreditando no que seria uma invasão de 
uma tropa militar em plena madrugada. 
Eu e meu irmão caçula, João Luiz (já fale-
cido) fomos acordados pela nossa “babá” 

Iracema, que dormia no quarto conos-
co:  “Meu Deus, estão invadindo a casa”, 
alardeou, completamente apavorada. 
Pela fresta da janela só era possível vis-
lumbrar uniformes de soldados que se 
posicionavam em frente a nossa casa na 
Cesário Alvim, 27.

Meu pai levantou-se, vestiu um robe 
de chambre vermelho, e desceu imedia-
tamente para saber o que estava acon-
tecendo. Mal abriu a porta, ouvi o toque 
de alvorada pelo conrneteiro da banda 
do Exército que ali estava para home-
nageá-lo pelo seu aniversário – 50 anos, 
que ele comemorava naquela data. Jure-

ma quase não conseguiu 
disfarçar o susto. Assim 
mesmo, chamou a família 
e ouviu perfilado os acor-
des da banda que entoou o 
“parabéns pra você” e ter-
minou com a execução do 
Hino Nacional Brasileiro.

Depois de agradecer 
ao maestro e componen-
tes da banda, Jurema cha-
mou o seu chefe do Gabi-
nete Militar, responsável 

por toda aquela pantomina:
- Coronel, estou muito lisonjeado 

mas não precisava tudo isso, disse em 
tom de reprovação.

- Mas, Ministro, o senhor não gosta 
de surpresa?, quis saber o militar.

- Gosto coronel, desde que eu seja 
avisado antes.

Pouco mais de um mês após aquela 
honraria, Jurema foi preso por oficiais 
do Exército, no Aeroporto Santos Du-
mont, quando pensava viajar a Brasília 
para reassumir o seu mandato de depu-
tado federal pela Paraíba.

Como diria Augusto dos Anjos: “A  
mão que afaga, é a mesma que apedreja”.

Artigo Gaudêncio Torquato
gt@gtmarketing.com.br | Colaborador

“Você está demitido”
“A democracia é a pior forma de governo, 

com exceção de todas as demais.” A frase de 
Churchill cai bem nesse momento em que a 
maior democracia do planeta registra a vitó-
ria do democrata Joe Biden como 46º como 
presidente dos EUA. O fato que surpreende o 
mundo, e que gera impacto em importantes 
setores da Nação americana, é a recusa do 
atual mandatário, o impetuoso Trump, em 
aceitar o veredito das urnas. Monta um time 
de advogados para contestar resultados,  pas-
sa o chapéu tentando angariar 60 milhões de 
dólares para custear a judicialização da apu-
ração, diz que a eleição não terminou e produ-
ziu uma pérola, ao constatar a derrota em Es-
tados onde ganhou em 2016: “Mandem parar 
de contar os votos”. 

Isso ocorre na mais 
robusta democracia do pla-
neta. Trump reclama dos 
votos enviados pelo cor-
reio, dados, em sua grande 
maioria (75%) ao candi-
dato democrata. Ora, essa 
modalidade de votação 
ocorre desde a Guerra Civil 
e até ajudou Abraham Lin-
coln a se reeleger em 1864. 
Desse modo, Donald quer pôr no lixo mais 
de 100 milhões de votos via postal. 

A apuração dos votos recebidos pelos 
correios obedeceu a rigoroso ritual: confe-
rência de assinaturas, data do envio e de re-
cebimento, controle por fiscais partidários 
etc. Neste ano, sob o impacto do covid-19, mi-
lhões de eleitores ficaram aflitos e preocupa-
dos com as filas e o voto antecipado bateu re-
cordes. A recontagem é permitida em alguns 
estados quando a maioria de um candidato 
é pequena, em torno de 1,5% a 1%. É o caso 
da Georgia, por exemplo, onde a recontagem 
será iniciada em 1º de dezembro. 

Convém lembrar que fraude eleitoral 
nos EUA é um fenômeno raro. Em virtude da 
própria índole do cidadão. Que conhece di-

reitos e deveres, respeita as normas e teme 
ser flagrado por ilícito. Há, claro, manifes-
tações de protesto, mas a ordem acaba se 
impondo. Não se pensa em trocas de malas 
cheias de votos por outras “fabricadas”. Há 
punição rígida. Aliás, o partido Republica-
no da Califórnia admitiu ter instalado mais 
de 50 urnas falsas no Estado e autoridades 
constataram fraude eleitoral.

Em suma, os mecanismos de controle 
funcionam. Processo eleitoral, vale lembrar, 
é complexo. Dos 50 Estados, quem ganhar 
os votos populares em 48, leva todos os de-
legados, mesmo que a diferença seja por um. 
Biden, até ontem, segundo projeção da expe-
riente AFP (Agence France Press), detinha 
53% dos votos totais contra 48% de Trump.

O fato é que os estados
-pêndulo, que oscilam de 
um lado para outro, deci-
diram a eleição. É claro que 
Trump vai sair atirando, 
sob a crença de que o trum-
pismo vai vingar, podendo 
ele vir a ser novamente o 
candidato em 2024. Quan-
to ao modus operandi da 
apuração, será um tema a 

ser debatido nos próximos tempos pelo Con-
gresso norte-americano. (P.S. Os EUA devem 
aprender com sistemas de apuração mais 
aperfeiçoados, incluindo o Brasil. Sua liturgia 
mostra necessidade de agilização.)

Quanto ao Judiciário, será tarefa inglória 
inverter o resultado eleitoral. O clamor das 
ruas é um dos eixos da democracia. Por últi-
mo, a questão: por que Trump não articulou 
no Congresso para mudar o sistema? Por que 
aceitou os resultados de 2016 nos Estados 
decisivos? Sua derrota significa repulsa à ges-
tão com que conduz o país, particularmente 
no caso da pandemia. Não há como deixar de 
lembrar que o showman de O Aprendiz acaba 
de ser submetido ao amargo refrão de seu fa-
moso programa: “Você está demitido”.

 Sua derrota significa 
repulsa à gestão com 
que conduz o país, 

particularmente no caso 
da pandemia.   

 ‘Mas, Ministro, o 
senhor não gosta de 

surpresa?’, quis saber o 
militar. “Gosto coronel, 

desde que eu seja 
avisado antes’.   
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Foram entregues obras, assinadas ordens de serviços e autorizadas licitações dentro do plano de retomada da economia da PB  

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) destacou 
a retomada da economia na 
Paraíba a partir das ações 
da gestão estadual em au-
torizações de licitações, or-
dens de serviço e conclusão 
de obras. Durante o progra-
ma Fala Governador, trans-
mitido pela Rádio Tabajara 
FM (105,5) em cadeia para 
todo o estado, ontem, o che-
fe do executivo anunciou 
quase R$ 44 milhões em re-
cursos. 

“Se nós fizermos um 
resumo aqui, nós autori-
zamos, hoje, licitação no 
valor de R$ 4,08 milhões, 
temos ordem de serviço no 
valor de R$ 33,4 milhões, 
concluímos e entregamos 
obras no valor de R$ 6,3 
milhões. Isso dá um total 
de R$ 43,9 milhões. essa é 
a Paraíba que gera empre-
gos”, celebrou.

 Na oportunidade, o go-
vernador detalhou as lici-
tações, ordens de serviço e 
obras que foram concluídas. 
“estamos hoje autorizando 

a licitação da ampliação de 
uma escola e a construção 
de ginásio da escola Antô-
nio Galdino Filho, lá em Po-
cinhos, que representa R$ 4 
milhões. estamos assinan-
do aqui a Travessia Urbana 
de Juazeirinho; a Travessia 
Urbana de Conceição, uma 
obra de R$ 930 mil; a res-
tauração da PB-323 de Ca-
tolé do Rocha, Brejo do Cruz 
até a divisa da Paraíba com o 
Rio Grande do Norte, com 40 
km de extensão e mais de R$ 
12 milhões de investimen-
to. Também a Travessia Ur-
bana de Natuba com R$ 1,1 
milhão de investimento; o 
acesso a Feira de Animais de 
Monteiro, assinei também 
hoje e serão R$ 763 mil. e 
ainda o acesso à comunida-
de de Ramada em São Fran-
cisco, uma obra esperada 
por muitos anos, com quase 
3 km de extensão e valor de 
R$ 2,8 milhões”, disse o go-
vernador.

João Azevêdo enume-
rou ainda algumas obras 
do Governo do estado que 
estão concluídas, mas não 
foram inauguradas presen-
cialmente para evitar aglo-

merações, devido à pande-
mia da covid-19. “É o caso 
da construção do ginásio 
coberto da escola Irmã es-
tefany, em Campina Gran-
de; construção do ginásio 
da escola edilma de Sousa 
Diniz, em Diamante; im-
plantação da acessibilidade 
aqui no Museu Casa de José 
Américo; construção do 
ginásio coberto na escola 
José do Patrocínio aqui em 
João Pessoa; ginásio tam-
bém na escola José Batista 
de Melo; quadra poliespor-
tiva, em Pocinhos; Mercado 
de Puxinanã, que ficou uma 
obra muito bonita de mais 
de R$ 1,4 milhão; constru-
ção do ginásio coberto, em 
Santana dos Garrotes; giná-
sio coberto também em São 
Sebastião de Lagoa de Roça, 
ou seja, só de obras que es-
tamos inaugurando virtual-
mente e dando por inaugu-
rada aqui no programa, são 
mais de R$ 6,3 milhões”.

Durante o programa, 
o governador lembrou os 
investimentos em novas 
fontes de energia e des-
tacou que a Paraíba “tem 
um potencial enorme para 

Thaís Cirino 
thaiscirno@hotmail.com

João Azevêdo anuncia ações 
que somam quase R$ 44 mi
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“O tribunal vai apreciar todos 
os pedidos até quinta-feira”. Do 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), 
desembargador José Ricardo 
Porto, referindo-se aos pedi-
dos de envio de tropas federais 
para municípios em que foram 
registradas agressões entre 
militantes. Pedras de Fogo, Fa-
gundes e Brejo de Cruz estão 
na lista de pedidos.  

“Até quintA-feirA” 
A Exame registra artigo oportu-
no sobre aconselhamentos que 
vêm sendo dados a Bolsonaro, 
após vitória de Joe Biden sobre 
Donald Trump, de quem o pre-
sidente é admirador, para que 
ele adote “nova modelagem 
para readequar seu discurso”.
Interlocutores teriam dito a 
Bolsonaro “que o radicalismo 
adotado por Trump pode tê-lo 
tirado da Casa Branca”.

Após a confirmação da vitória de Joe 
Biden sobre Donald Trump, o governa-
dor João Azevêdo emitiu opinião em 
postagem no Twitter: “Começa pelos 
Estados Unidos o reconhecimento de 
que a aventura em que o mundo entrou 
há alguns anos atrás, elegendo candi-
datos de extrema direita, precisa ser re-
vista em função dos resultados nulos ou 
negativos apresentados”.

“resultAdos nulos” 

PesquisAs com resultAdos distintos imPõem umA 

PerguntA: quem PAssArá Ao segundo turno em cg? 

novA rouPAgem? 

Por vezes contestadas, por apresentarem resultados divergentes além do que se considera aceitável na chamada 
‘margem de erro’, as pesquisas eleitorais, ainda assim, são instrumentos confiáveis para registrar a intenção 

de voto de eleitores numa eleição. São a ‘fotografia’ do momento, de um período da campanha. Faço esse 
introito para me referir a resultados distintos apresentados por dois institutos de pesquisa sobre a campanha 
eleitoral em Campina Grande – os institutos são Opinião e Datavox. Ambos mostram que o candidato Bru-
no Cunha Lima (PSD) na liderança com 37,2% e 42%, respectivamente, e apontam que haverá segundo 
turno na cidade. A divergência fica por conta da segunda candidatura que passaria para a próxima fase 
da disputa eleitoral. Pelos números apresentados pelo Datavox, a segunda colocada seria Ana Cláudia 
(foto), do Podemos, com 22% das intenções de voto, enquanto que Inácio Falcão (PCdoB), com 19,3%, 
estaria em terceiro. No resultado apresentado pelo Opinião, há uma inversão nessas duas posições, 

com Inácio Falcão em segundo (17,2%) e Ana Cláudia em terceiro (12,5%). As pesquisas, cabe res-
saltar, ouviram a mesma quantidade de pessoas: 600 entrevistados. Porém, foram realizadas em 

períodos diferentes, sendo a primeira divulgada no dia 26 de outubro e a segunda no dia 8 
deste mês, portanto com uma diferença de 13 dias entre elas. Eis uma pergunta que se impõe, 
a partir desses dois resultados: qual a dupla que disputará o segundo turno?   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A Justiça Eleitoral vem aplicando diversas multas 
a candidatos por conta da realização de eventos 
partidários com aglomeração de pessoas, que 
estão proibidos. A coluna conversou com o juiz 
eleitoral Adhailton Lacet para que ele explicasse 
a destinação desses recursos: “O dinheiro des-
sas multas vai para o fundo partidário, mas as 
multas são pagas pelo candidato”.  

Juiz exPlicA destinAção 
de recursos de multAs 

cAssAção de registro 

A PArtir de hoJe 

Abuso de poder econômico, configurado na 
contratação de empresas de Pernambuco para 
sanitizar escolas que estão fechadas, distribui-
ção de cestas básicas com valores altos. Eis al-
guns dos motivos que levaram o Ministério Pú-
blico Eleitoral para entrar com ação para pedir 
a cassação do registro de Luciene de Fofinho 
(PDT), candidata à reeleição em Bayeux.  

Nenhum eleitor poderá ser preso, a partir de hoje, 
exceto em flagrante delito, por causa de sentença cri-
minal condenatória, cujo crime é inafiançável, e por 
desrespeito a salvo-conduto. De acordo com o Código 
Eleitoral, a imunidade fica vigente até dois dias após 
o primeiro turno. Candidatos não podem ser presos 
desde o início do mês, salvo nos casos citados. 
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Através do QR Code, acesse o 
portal digital do Governo do 
Estado para fazer o cadastro 
no Programa Nota Cidadã.

Foto: Ortilo Antônio

Sorteio do ‘Nota Cidadã’ hoje terá participação recorde
Com mais de 23 mil pa-

raibanos participando e nú-
mero de notas fiscais recordes 
de 119 mil unidades emitidas 
com CPF, o Governo da Paraí-
ba realiza hoje, às 10h, o 11º 
sorteio da campanha Nota Ci-
dadã, no auditório da Loteria 
estadual da Paraíba (Lotep). 
Serão conhecidos os novos 
21 ganhadores da campanha 
mensal com os sorteios dos 
20 prêmios de R$ 2 mil e um 
prêmio especial no valor de 
R$ 20 mil, totalizando R$ 60 
mil em espécie. Já foram dis-

tribuídos R$ 600 mil em prê-
mios em dinheiro com 210 
pessoas sorteadas nos 10 me-
ses do programa. 

Os sorteios serão reali-
zados sem a presença de pú-
blico, devido à pandemia, mas 
serão transmitidos ao vivo 
pelo canal do YouTube da Se-
cretaria de estado da Fazenda 
(Sefaz-PB) e pelo perfil do Ins-
tagram da Lotep.

Concorrem ao 11º Sor-
teio todos os cidadãos que 
compraram no período de 1º a 
31 de outubro nos estabeleci-

mentos comerciais do estado 
da Paraíba, que previamente 
haviam realizado o cadastro 
no Portal da Cidadania e in-
seriram o número do CPF na 
nota fiscal no ato da compra 
nos caixas de estabelecimen-
tos da Paraíba. As 119.942 
notas emitidas com CPF em 
outubro dos 23.933 partici-
pantes serão transformadas 
em números de bilhetes para 
este 11º sorteio.

Cidadania fiscal 
O Programa Nota Cidadã, 

que é uma iniciativa do Go-
verno da Paraíba, por meio 
da Secretaria de estado da 
Fazenda, com apoio dos ór-
gãos como Codata e Lotep, in-
centiva o cidadão paraibano a 
desenvolver o exercício da ci-
dadania fiscal ao exigir a nota 
fiscal e incluir o CPF na Nota 
Fiscal do Consumidor eletrô-
nica (NFC-e) de suas compras 
no comércio do estado da Pa-
raíba. A campanha também 
foca no fortalecimento do co-
mércio local.

Para concorrer aos 21 

prêmios mensais em dinheiro, 
o cidadão precisa fazer, antes 
de tudo, um cadastro único 
no portal digital do Governo. 
O cadastro solicita apenas o 
nome; número do CPF; data 
de nascimento; e-mail, telefo-
ne e a criação de uma senha.

Após o cadastro feito, o 
cidadão, no ato de toda com-
pra no comércio, pede para 
inserir o CPF na nota e passa a 
acompanhar os sorteios men-
sais. Quanto maior o número 
de notas a cada mês, maior é a 
chance de ser premiado.

geração de energia eólica 
e solar”. Ainda dentro da 
temática de investimentos, 
João Azevêdo pontuou a 
necessidade de conceder 
segurança habitacional aos 

paraibanos. “Fizemos a en-
trega das escrituras dos 
imóveis no Colinas do Sul, 
em João Pessoa”, informou. 
em Campina Grande, João 
Azevêdo entregou o Núcleo 

de Apoio e Diagnóstico à 
Pessoa com Deficiência e, 
ainda na cidade, assinou o 
decreto que garante incen-
tivos fiscais para setor têxtil 
da região.

Governador João Azevêdo fez o anúncio dos investimentos em vários municípios durante o programa “Fala Governador”



João Pessoa, Patos e Mogeiro foram os municípios que 
tiveram mais ocorrências no boletim divulgado ontem

Novos 87 casos e seis óbitos 
por covid-19 foram confirma-
dos pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) ontem. Com o mon-
tante, a Paraíba possui 135.604 
casos de contaminação pelo 
novo coronavírus, sendo 3.160 
mortes em decorrência da doen-
ça e 110.555 pacientes conside-
rados recuperados. Dez cidades 
concentram 86,20% do total de 
casos diários, o equivalente a 
75 confirmações. São elas: João 
Pessoa teve um aumento de 16 
casos; Patos confirmou novos 
14 casos; Mogeiro teve 10 no-
vos casos; Baía da Traição e São 
Bento registraram 7 casos cada; 
Cajazeiras vem em seguida com 
6 casos; Campina Grande, Guri-
nhém e Salgado de São Félix com 
04 novos casos cada; Aparecida 
fecha a lista com 3 novos casos.

Até o momento, 423.058 
testes para diagnóstico da co-
vid-19 já foram realizados, regis-
trando casos em 223 municípios 
e 176 cidades com falecimentos 
entre seus residentes.

A baixa confirmação de 
casos está relacionada com o 

expediente reduzido nas secre-
tarias municipais de saúde e 
vigilâncias sanitárias durante o 
fim de semana.  

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o Estado é de 
36%, nas enfermarias adulto 
estão ocupadas 23%. A Região 
Metropolitana de João Pessoa 
tem uma taxa de ocupação de 
UTI que chega a 46% e 35% 
nas enfermarias. Em Campina 
Grande estão ocupados 18% 
dos leitos de UTI adulto e 7% das 
enfermarias estão ocupadas. No 
Sertão as taxas são de 57% de 
UTI e 20% de enfermarias.

Vinte e três cidades pos-
suem a maior concentração da 
doença: João Pessoa (33.500), 
Campina Grande (13.874), Pa-
tos (4.985), Guarabira (4.687), 
Santa Rita (3.620), São Ben-
to (3.392), Cabedelo (3.374), 
Cajazeiras (2.801), Maman-
guape (2.701), Sousa (2.472), 
Bayeux (2.232), Alagoa Grande 
(1.669), Ingá (1.619), Queima-
das (1.440), Pedras de Fogo 
(1.376), Rio Tinto (1.272), 
Sapé (1.251), Mari (1.212), Ita-
baiana (1.199), Belém (1.128), 
Itaporanga (1.104), Alagoinha 

(1.062) e Monteiro (1.032).
As mortes confirmadas no 

boletim ocorreram entre 3 e 8 de 
novembro, sendo quatro ocorri-
dos entre o domingo e ontem. A 
faixa etária entre os pacientes foi 
de 50 a 98 anos. Quatro pacien-
tes não possuiam comorbidades, 
os demais apresentavam hiper-
tensão e neoplasia como fatores 
de risco. Os falecidos se dividem 
entre João Pessoa (4), Cajazeiras 
e Santa Rita. Outras 27 mortes 
estão em investigação.

Mortes no Brasil
O Brasil registrou mais 231 

mortes por covid-19  entre o 
domingo e a segunda, segundo 
dados divulgados, ontem, pelo 
Ministério da Saúde. Com isso, 
chega a 162.628 o número total 
de óbitos no país em razão da 
doença.

Entre o domingo e a segun-
da foram contabilizados 10.917 
novos casos de covid-19, elevan-
do o total de registros no país 
para 5.675.032. O Ministério da 
Saúde continua com os dados 
sobre pacientes recuperados e 
em acompanhamento desatua-
lizados, em razão de problemas 
técnicos.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Dez cidades têm 
86,2% dos novos 
casos de covid-19
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O ex-presidente da 
Bolívia Evo Morales atra-
vessou a fronteira de vol-
ta para o país ontem, en-
cerrando período de um 
ano de exílio na Argentina, 
depois que um aliado pró-
ximo e membro de seu par-
tido socialista MAS tomou 
posse como presidente no 
fim de semana.

Morales, que governou 
a Bolívia por 14 anos como 
primeiro presidente indíge-
na do país, retornou ao ter-

ritório boliviano após uma 
cerimônia de despedida 
que contou com a presença 
do presidente da Argentina, 
Alberto Fernández.

O ex-presidente, que 
deixou a Bolívia em no-
vembro de 2019 em meio 
a distúrbios depois que ob-
servadores internacionais 
apontaram irregularida-
des na eleição em que ele 
havia conquistado o quar-
to mandato consecutivo, 
expressou sua felicidade 
por voltar para casa. “Hoje 
(ontem) é um dia impor-
tante na minha vida, voltar 

à minha pátria que tanto 
amo me enche de alegria”, 
disse Morales em sua conta 
no Twitter.

O novo presidente da 
Bolívia, Luis Arce, disse que 
Morales não terá qualquer 
papel em seu governo. 
Arce, de 57 anos, ganhou 
as eleições de outubro após 
11 meses de um governo 
interino e tomou posse no 
domingo, em cerimônia na 
capital La Paz que contou 
com a presença de chefes 
de Estado de países como 
Argentina, Paraguai, Co-
lômbia e Espanha.

Evo Morales deixa exílio na 
Argentina e retorna à Bolívia
Agência Brasil

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Candidato a prefeito de Lucena é 
entrevistado na Rádio Tabajara

A Rádio Tabajara FM 
(105,5), dentro da cobertura 
das Eleições 2020, entrevis-
tou ontem Professor Gerson 
(Patriota), candidato a Prefei-
tura de Lucena. Aos apresen-
tadores Judivan Gomes e Rayo 
Miranda, do programa ‘Jornal 

Estadual’, o candidato deta-
lhou algumas de suas ações 
para a cidade caso vença as 
eleições do próximo dia 15 de 
novembro.

A entrevista teve duração 
de 20 minutos e com perguntas 
envolvendo nove eixos temáti-
cos em áreas como educação, 
saúde, mobilidade urbana, in-
fraestrutura, entre outras. O 
tempo e os temas estabelecidos 
são iguais para todos os entre-
vistados convidados a parti-
cipar da programação. Hoje, 
encerrando o ciclo de entrevis-
tas, será a vez de Sueli Cunha 
(PCdoB).

Ainda passaram pelo ‘Jor-
nal Estadual’, ao longo do mês 
de outubro, os candidatos das 

cidades de Santa Rita e Bayeux. 
A Rádio Tabajara FM também 
promoveu entrevistas com 
candidatos das cidades de João 
Pessoa, Cabedelo e Guarabira 
dentro do programa ‘Fala Pa-
raíba’, apresentado por Ívyna 
Souto e Petrônio Torres.

O ciclo de entrevistas faz 
parte da cobertura das Eleições 
2020, organizada pela emisso-
ra com o propósito de informar 
a população e levar, aos ouvin-
tes, detalhes das propostas 
dos postulantes em algumas 
cidades paraibanas. Além da 
participação de candidatos, a 
Rádio Tabajara elaborou ma-
térias especiais e preparou a 
cobertura no dia da votação em 
todo o Estado.
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PB na passarela
A renda renascença encerrou a edição de 25 anos da ‘São Paulo 
Fashion Week’ mostrando a força da tradição das mulheres 
paraibanas sob a competência de Ronaldo Fraga. Página 7
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Em um ano, programa já atendeu 5.107 pessoas; meta é encerrar toda a demanda do Estado até o final de 2021

‘Opera Paraíba’ zera fila de 
espera no Cariri paraibano

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

O programa Opera Paraí-
ba atendeu cerca de 42,5% da 
população que aguarda na fila 
de espera de cirurgias eletivas 
no Estado. De 12 mil pessoas, 
5.107 conseguiram o benefício. 
Além disso, a região do Cariri 
teve a sua fila zerada no último 
fim de semana. De acordo com 
a Secretaria Estadual de Saúde, 
as próximas ações do progra-
ma devem ocorrer em Patos, 
Taperoá, Pombal e Itaporanga, 
durante os meses de novembro 
e dezembro. 

No último fim de semana 
foi a vez do município de Mon-
teiro, na região do Cariri, ser be-
neficiado com o Opera Paraíba. 
Foram realizadas 55 cirurgias, 
acima da média de 30 por se-
mana, nas especialidades de 
geral e ginecologia, no Hospital 
Regional Santa Filomena. Com 
essa ação, todas as cirurgias da 
região do Cariri foram zeradas, 
começando o ano de 2021 sem 
fila de espera. 

Mesmo com uma suspen-
são nos serviços, de março a se-
tembro, devido ao período de 
pandemia, o programa, que teve 
início em outubro do ano passa-
do, conseguiu bons resultados. 
Segundo o secretário de Saúde 
do Estado, Geraldo Medeiros, a 
meta é que até o fim de 2021 a 
fila seja zerada na Paraíba. 

“Houve um progresso 

grande, uma média de 30 cirur-
gias em cada fim de semana, a 
maioria de cataratas. Tivemos 
uma paralisação de seis meses, 
mas conseguimos zerar a fila da 
região do Cariri e até o fim do 
ano que vem pretendemos zerar 
a fila na Paraíba”, comentou. 

O secretário comentou 
ainda sobre a necessidade que 
o Estado tinha desse tipo de 
cirurgia, antes da chegada do 
programa. 

“Era um vazio que existia 
no Estado da Paraíba há 50 
anos. O paraibano pobre, usu-
ário do SUS, quando necessita-
va de uma cirurgia de vesícula, 
cirurgia de catarata, de hérnia, 
de varizes, todo tipo de cirurgia 
eletiva, ele não conseguia. Na 
maioria das vezes, ficava me-
ses e anos esperando. Muitos 
iam a óbito ou davam entrada 
nas emergências dos nossos 
hospitais com risco cirúrgico 
elevado. Esse programa con-
templa a população pobre que 
não tinha acesso a esse tipo de 
tratamento”, ressaltou. 

As cirurgias do programa 
são realizadas nos fins de se-
mana, entre sextas, sábados e 
domingos, com uma média de 
100 a 120 cirurgias por três 
fins de semana. O secretário de 
Saúde enfatizou que o programa 
tem o objetivo de atender aos 
223 municípios da Paraíba. Ao 
todo, o Governo do Estado já 
investiu cerca de R$ 6 milhões 
no programa. 

No Hospital Metropolitano

Dispositivo melhora a vida de adolescente
“Meu filho ganhou um 

presente. É assim que posso 
definir. Vejo ele ganhando to-
dos os dias mais qualidade de 
vida aqui”. Com essas palavras, 
Adriana da Costa expressou 
sua alegria e emoção ao ver o 
filho, tetraplégico com com-
prometimentos funcionais, 
receber da equipe de Terapia 
Ocupacional do Hospital Me-
tropolitano Dom José Maria 
Pires a órtese que o auxiliará 
na prevenção de deformida-
des articulares.

 O dispositivo foi con-
feccionado sob medida e 
tem por função possibilitar a 
manutenção das funções mo-
toras do adolescente. “Além 
desses aspectos, utilizamos 
deste recurso para prevenir 
deformidades e reduzir a dor, 
e com isso, propiciar melhor 
qualidade de vida e dignidade. 
Coletamos as medidas antro-
pométricas e utilizamos de 
material termoplástico de 
alta temperatura para melhor 
higienização e durabilidade 
da órtese”, explicou Wendy 
Chrystyan, terapeuta ocu-
pacional e responsável pela 
confecção da órtese.

Segundo Cecilia Silvestre, 
terapeuta ocupacional, o tra-
tamento oferecido é voltado 
para a recuperação funcional, 
sendo a confecção de órtese 
um dos procedimentos rea-
lizados pela equipe. “Identi-
ficamos a necessidade desse 
paciente e buscamos auxiliá-lo 

na realização das suas ativi-
dades de vida diária. Essa é a 
primeira órtese que produzi-
mos no nosso Laboratório de 
Tecnologia Assistiva, e esta-
mos felizes com o resultado”, 
pontuou.

 No momento da entre-
ga, Adriana da Costa, mãe 
do beneficiado, emocionada, 
agradeceu. “Me sinto muito 
feliz porque não sabia que 
tinha esse tipo de material 
aqui no Metropolitano, que 
seria feito e entregue gra-
tuitamente. Eu pensava que 
teria que comprar. Me sinto 
acolhida por todos os profis-
sionais que cuidam e gostam 
do meu filho, principalmente 
os médicos, psicólogos, T.O e 
técnicas” disse, mencionando 
a alegria diária do filho com 
as atividades desenvolvidas 
pelas profissionais.

 O Laboratório de Tec-
nologia Assistiva do Metro-
politano foi criado este ano 
e já beneficiou mais de 150 
pacientes, além dos profis-
sionais de saúde. “Adapta-
mos utensílios como pra-
tos, copos e talheres, que 
auxiliam no tratamento e 
na independência dos nos-
sos pacientes na realização 
de suas atividades cotidia-
nas, durante a internação 
e após sua alta hospitalar. 
Tudo é feito de acordo com 
as necessidades de cada um. 
Produzimos também, com 
baixo custo, através do la-

boratório, protetores faciais 
(face shield), utilizados na 
proteção dos profissionais 
que atuaram no combate ao 
novo coronavírus”, enfatizou 
a coordenadora da Terapia 
Ocupacional, Renata Gomes.

Para o diretor assisten-
cial do Hospital Metropo-
litano, Gilberto Teodozio, 

a iniciativa inspira outros 
hospitais. “Por trabalhar com 
materiais mais acessíveis e 
pelo impacto positivo no 
processo de reabilitação dos 
pacientes, já fomos contata-
dos por outras unidades de 
saúde e ficamos orgulhosos 
e temos prazer em compar-
tilhar as nossas técnicas, em 

que o beneficiado de tudo é 
o paciente”, ressaltou. 

 “O Laboratório de Tec-
nologia Assistiva vem cum-
prindo uma brilhante missão, 
e nós, como instituição, a nos-
sa também, que é promover 
qualidade de vida aos nossos 
assistidos”, concluiu o diretor 
geral, Antônio Pedrosa.

 A órtese 
Mecanismo aplicado na 

parte externa do corpo - pos-
sui a função de auxiliar, alinhar, 
prevenir e corrigir deformida-
des ou apoiar uma parte do 
corpo que esteja em processo 
de reabilitação, recuperação 
física e funcional dos membros 
superiores e inferiores.

Foto: Secom-PB

Órtese foi confeccionada sob medida para atender as necessidades do paciente que poderá se precaver de algumas deformidades articulares 

O PROgRAmA
n O Opera Paraíba foi lançado há cerca de um ano com o propósito de reduzir no Estado a espera por cirurgias 
eletivas no Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, participam do programa 12 hospitais da Rede Estadual, con-
templando 36 procedimentos cirúrgicos, com mais de 12 mil paraibanos beneficiados.

Os procedimentos são realizados nas sextas, sábados e domingos, com uma média de 100 a 120 cirurgias durante três fins de semana nas regiões

Foto: Secom-PB



Um adulto e dois adolescentes roubaram celulares, relógios e tablets de uma loja e fugiram em um carro, também roubado

A Polícia Militar frus-
trou as ações criminosas e 
desarticulou um grupo sus-
peito de cometer assaltos na 
região de Boqueirão. A pri-
são aconteceu no fim de se-
mana em Campina Grande, 
resultando na apreensão de 
armas de fogo, recuperação 
de veículo e vários objetos 
roubados de um estabeleci-
mento comercial.

O grupo, formado por 
um adulto e dois adolescen-
tes, foi detido pelos policiais 
do 2º Batalhão, que foram 
informados da ação crimi-
nosa dos suspeitos ainda no 
município de Boqueirão. O 
trio assaltou uma loja, rou-
bou celulares, relógios, ta-
blets e outros objetos, logo 
em seguida fugiu em um car-
ro também roubado.

Ao tomar conhecimento 
da ação criminosa, viaturas 
da 3ª Companhia Indepen-

dente e do 2º BPM foram 
mobilizadas, e o grupo sus-
peito foi interceptado em 
uma estrada de terra na 
região do Portal Sudoeste, 
em Campina Grande. Hou-
ve confronto e um dos sus-
peitos, menor de idade foi 
atingido, mas recebeu aten-
dimento médico e foi levado 
para o hospital.

A ação da PM recuperou 
o veículo, mais de 20 celula-
res de diversas marcas, 22 
relógios de pulso, quatro 
baterias portáteis, caixa de 
som e dinheiro. O trio esta-
va com dois revólveres de 
calibre 38 e 32, usados na 
ação criminosa, e que foram 
apreendidos pelos policiais.

Todo o material recupe-
rado, e os suspeitos detidos 
foram encaminhados para 
a Central de Polícia para os 
devidos encaminhamentos 
legais.

Grupo é preso após praticar 
vários assaltos em Boqueirão
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Os produtos roubados pelo trio foram recuperados pelos policiais militares após perseguição na rodovia que liga Boqueirão a Queimadas, no Agreste da Paraíba

Foto: PMPB

O Batalhão de Polícia 
Ambiental (BPAmb) reali-
zou domingo (8) a Operação 
Voo Livre, que resultou na 
apreensão de 75 aves silves-
tres de várias espécies e um 
suspeito detido. A ação foi 
realizada na feira da Prata, 
em Campina Grande. Os po-
liciais do BPAmb realizavam 
a fiscalização para comba-
ter o comércio ilegal de ani-
mais silvestres, mas quando 
os criadores perceberem a 
presença da PM fugiram e 
abandonaram os animais. 

No local, um homem 
de 35 anos foi autuado por 
adquirir seis golados sem au-
torização do órgão ambien-
tal competente. Ele recebeu 
multa de R$ 6 mil  e foi enca-
minhado para a Central de 
Polícia de Campina Grande. 

Operação
apreende 
75 aves 
silvestresO delegado Jorge Luiz, da 

Seccional de Monteiro, está en-
carregado de investigar os aten-
tados sofridos pela deputada fe-
deral Edna Henrique, candidata 
a vice-prefeita do município de 
Monteiro, na chapa encabeçada 
por sua filha, Micheila Henrique. 
O veículo da parlamentar, um 
Fiat Mobi, atingido por disparos 
de arma de grosso calibre já foi 
periciado.

Segundo informações co-
lhidas pela polícia, o primeiro 
caso aconteceu na noite de sá-
bado (7), quando lideranças 
das candidatas a prefeita Dra. 
Micheila e a vice-prefeita Edna 
Henrique foram perseguidos 
na zona rural de Monteiro por 
motos e jogados para fora da 
estrada. 

Na noite de domingo, o veí-
culo Fiat Mobi, ocupado pela 
deputada federal Edna Henri-
que (PSDB) foi alvejado a tiros 
de arma de grosso calibre. Na 

ocasião, a parlamentar estava 
acompanhada do presiden-
te estadual do PROS, Michel 
Henrique e do assessor Clênio 
Nobrega, além do motorista, 
quando foram surpreendidos 
pelos disparos.

O atentado ocorreu na lo-
calidade Santa Catarina, na fren-
te da residência de Josivânia, 
presidente da Associação dos 
Moradores daquela comunida-
de. A deputada informou à polí-
cia que apenas realizava visitas 
na zona rural de Monteiro.

O presidente do PROS, Mi-
chel Henrique, informou que 
todos já haviam saído do carro 
quando o Fiat foi alvejado pelos 
disparos. Ele acredita que foi 
usada uma espingarda calibre 
12. Edna Henrique informou 
que já comunicou o fato, atra-
vés de ofício, à Polícia Federal, 
ao secretário de Segurança e 
Defesa Social e ao comandante 
da Polícia Militar.

Polícia Civil investiga 
atentado a deputada Candidato é espancado no Sertão

Conotação política ou assalto. 
Estas são as duas hipóteses que es-
tão sendo investigadas pela polícia 
para desvendar a invasão à fazenda 
do candidato a prefeito de Santa 
Terezinha, no Sertão do Estado, 
Arimatéia Camboim (Republica-
nos) ocorrida no domingo (8). Ele, 
que tem 67 anos, sofreu agressões 
que provocaram vários hematomas, 
principalmente no rosto.

Segundo o coronel Francisco 
Campos, comandante do policia-
mento regional do Sertão, por volta 
de 6h da manhã, aproximadamente 
cinco homens chegaram à fazenda, 
bateram na porta da casa principal 
afirmando serem policiais federais. 
Quando a porta foi aberta os ho-
mens invadiram a casa, renderam 
todas as pessoas que estavam no 
local, que foram amarradas. As 
mulheres trancadas no banheiro, 
enquanto que Arimatéia Camboim 
passou a ser agredido. Os bandidos 

perguntavam, com muita violência, 
por um relógio de R$ 50 mil, dinhei-
ro e joias. 

Os bandidos permaneceram 
na casa por cerca de duas horas, 
onde espalharam tudo pelo chão, 
quebraram móveis e nesse período 
agrediram bastante o candidato 
a prefeito de Santa Terezinha, a 
esposa dele e também a mãe de 
Arimatéia, uma idosa de 98 anos. 

Depois de se apoderaram de 
uma quantia em dinheiro não re-
velada, objetos pessoais do pessoal 
que estava na casa e um veículo Re-
nault Duster, que já foi recuperado 
pela Polícia Militar abandonado cer-
ca de cinco quilômetros da Fazenda.

Guarnições do Terceiro Bata-
lhão da PM, com sede em Patos, 
estiveram na fazenda, realizaram 
diligências por toda a região, tendo 
localizado o veículo do candidato. 
A caso será investigado pela Polícia 
Civil.

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob moda-
lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Médico Hospitalar e 
Medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde e entre outros órgãos do município de São 
José de Espinharas/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:15 horas do dia 
20/11/2020. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 20/11/2020. Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo 
de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - 
São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 09 de Novembro  de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020
O Pregoeiro 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 
de Ar Condicionados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São José de 
Piranhas – PB. Abertura das propostas: dia 20de 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 do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bre e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 09 de Novembro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

CELL SITE SOLUTIONS – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A Torna público que recebeuda 
SEMAM – Secretária de Meio Ambiente à Licença de Operação para a ESTAÇÃO RÁDIO BASE 
(83040017_PBJOP042), Rua Maria da Anunciação, S/N, Lote 283, Quadra 480, Bairro Loteamento 
Cidade dos Colibris, CEP. 58.073-352, João Pessoa-PB.

CELL SITE SOLUTIONS – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A Torna público que requereu à 
SEMAM – Secretária de Meio Ambiente a Licença de Instalação para a ESTAÇÃO RÁDIO BASE 
(83040022_PBJOP074), situada na Rua do Arco, Lote 43, Quadra 75, Gramame, João Pessoa – PB.

JTD- Construções e Incorporações LTDA, CNPJ -04.901.032.19 torna público que requereu a 
SEMAPA- Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença  de instalação 
LI,   R.5-  a construção de um prédiocom 05 (cinco) pavimentos , localizada na Rua Virginia Glaube 
Leite do Egito Reekerss/n na quadra 18, lote 14, Loteamento Bela Vista II, Intermares, Cabedelo-PB

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=REMANEJAMENTO DA TUBULAÇÃO EM 
FERRO FUNDIDO=IT:173.599,00=ÁREA:350=NE:08=L/ATV:CARIRI/BOA VISTA-PB.Processo: 
2020-009566/TEC/AA-6418.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI=LIA 3139/18=PROC 2018-007576=IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA DE BARAUNA=IT:1.068.720,00=AC:900M²=NE:04=L/AT:BARAUNA/
PB. Processo: 2020-009225/TEC/LI-7586.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 

do Meio Ambiente,RLI=LIA Nº1724/2017=PROC. Nº 2017-003720=IMPLANTAÇÃO DE REFORÇO 
HÍDRICO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA=L/ATV: CAJAZEIRAS – PB. Processo: 
2020-009376/TEC/LI-7589.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLO= Nº 4025/2016=PROC. Nº 2016-008315=OPERAÇÃO DO SIST. DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB=AC:30M² = NE: 
04=L/ATV: NA CIDADE. Processo: 2020-009214/TEC/LO-1430.

A Casa Militar do Governador do Estado da Paraíba - CMG, CNPJ nº 08.761.124/0002-82, torna pú-
blico que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação, para as atividades do Aeródromo de Monteiro-PB, Processo: 2020-009322/TEC/LO-1439.

 
OSCAR STEPHANO GONÇALVES COUTINHO, CPF Nº 008.341.584-00,torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Instalação para construção de uma residência unifamiliar, situada à margem direita da BR-230, 
sentido Cabedelo –João Pessoa , sob nº 02, da quadra 02, do Loteamento fechado Alpha Village, 
Cidade de Cabedelo/PB.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA   
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 990782020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, pú-

blica, considerando que a segunda chamada foi FRACASSADA 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, que realizará a terceira chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras , no dia 23/11/2020 às 9h (nove 
horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FENO DE CAPIM TIFTON, destinado à Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca- SEDAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01161-0
João Pessoa, 09 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
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 23/11/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SISTEMA NERVOSO), 

destinado à DIVERSOS HOSPITAIS/ÓRGÃOS: CPJM, CHCF, CPAM, HPMGER, HEETSHL, 
HMDJMP, CSCA, HRETCG, CSG, HINL, HMSC, HRPSRC, HRS, HRWL, HDDJGS, HMSF, HRP, 
HRC, HRSRM, HRQ, HGJFB, HDOD, HRCR, HEM, HDLAS, HDFBC, HGT, HRDJC, MPF, HGM, 
SES E SEAP, 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 20-01424-0
                                                                                                João Pessoa, 09 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
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 901302020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do 
site https://www.gov.br/compras, no dia 23/11/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 100.000 (CEM MIL) UNIDADES DE CESTAS 
BÁSICAS, destinado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, 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 gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00795-6
                                                                                                   João Pessoa, 09 de novembro 

de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

COMARCA DA CAPITAL - 12ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS – PJE 
Processo: 0026994-05.2011.8.15.2001. Ação: ORDINÁRIA DE COBRANÇA. O MM. Juiz de Direito 
Titular da Vara Supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital lerem ou dele 
tiverem conhecimento ou ainda a quem interessar possa que por este Juízo tramita os autos da 
Ação de Ordinária de Cobrança, número acima mencionado, movida pelo BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista em que a União detém a maioria das ações de seu 
capital social (art. 5º, da lei nº 1.649/52), entidade integrante da Administração Pública Federal 
Indireta (art. 4º, II, “c” do Decreto-Lei 200/67), inscrito no CNPJ sob o número 07.237.373/0001-20 
em face de CARLOS ANTONIO AMARO DA SILVA. E como dos autos consta está o(s) citando(s) 
atualmente em lugar incerto e não sabido, na forma do art. 256, inc. II, do CPC/2015, fica através 
deste, CITADO(S): CARLOS ANTÔNIO AMARO DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador da RG 
nº 1.577.835 SSP/PB e CPF nº 874.419.694-68, atualmente(s) em lugar incerto e não sabido, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, querendo a presente ação, sob pena de confissão, 
nos termos do art. 335 e 344 do NCPC, advertindo-o que não sendo contestada a ação no prazo 
legal, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Advertindo-o ainda, de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento 
dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente Edital que será 
publicado e afixado na forma da lei. João Pessoa, 22 de outubro de 2020 . Eu, Avany Galdino 
da Silva, Técnica Judiciária, o digitei. Dr. Manuel Maria Antunes de Melo – Juiz de Direito Titular.



Sucesso é resultado de parceria entre o Governo da Paraíba e o estilista Ronaldo Fraga para incentivar as artesãs do Cariri
A Renda Renascença 

encerrou a edição de 25 
anos da “São Paulo Fashion 
Week”, no último domingo 
(8), resultado de uma par-
ceria entre o Governo do 
Estado e o estilista Ronal-
do Fraga, como parte da 
política de valorização da 
tipologia símbolo do Cariri 
paraibano. 

 Os ornamentos de Ren-
da Renascença ganharam 
vida em modelos em 3D, 
com o rosto da homenage-
ada, a estilista Zuzu Angel. 
A coleção “Zuzu Vive”, além 
da Renda Renascença, teve 
ainda bordados em linho, 
resultado de um projeto so-
cial desenvolvido pelo esti-
lista em Minas Gerais.

A gestora do Programa 
do Artesanato da Paraíba 
(PAP), Marielza Rodriguez, 
destacou a participação da 
Paraíba no encerramen-
to da “São Paulo Fashion 
Week”. “É um momento 
que vem não apenas coroar 
todo um processo, mas nos 
dizer que foi um de mui-
tos que virão. O filme de 
Ronaldo Fraga mostra que 
artesanato, que moda, vão 
muito além de geração de 
emprego e renda. É cultu-
ra, é a reafirmação de nossa 
identidade”, disse. 

Em novembro do ano 
passado e em outubro des-
te ano, Ronaldo Fraga es-
teve no Cariri paraibano 
dando consultoria às ren-
deiras, em parceria com o 
Governo do Estado, Sebrae 
e prefeituras municipais. 
O projeto resultou na cole-
ção #SomosTodosParaíba, 
que integrou no domingo 
a apresentação da coleção 
“Zuzu Vive”.

A estilista foi pioneira 
no uso do artesanato em 
um desfile de protesto pela 
morte do filho, Stuart Angel, 
transformado em desapa-
recido político. No filme de 
encerramento da “São Pau-
lo Fashion Week”, Ronaldo 
Fraga conversa com a esti-
lista e fala do momento atu-
al - um dos momentos mais 
emocionantes. “Queria ter 
boas notícias. Estamos no 
mesmo ano que você viveu”, 
disse. “Como costureira, 
usou o ofício para sustentar 
sua família e educar seus 
três filhos. Como estilista, 
aliás denominação que re-
futava - sim, ela preferia ser 
chamada de costureira! - 
ela desafiou o mainstream, 
rompendo com os padrões 
de moda europeus ao usar 
signos brasileiros em suas 
criações”, prosseguiu Ro-
naldo no filme.

 
Renascença 
Mais de 4 mil artesãos 

trabalham com a Renda Re-
nascença na região do Cariri 
do Estado - nos municípios 
de Monteiro, São João do Ti-
gre, São Sebastião de Umbu-
zeiro, Camalaú e Zabelê. Uma 
das principais recomenda-
ções dos artesãos eram as 
dificuldades de comerciali-
zação. Foi neste momento 
que entraram os incentivos 
do Governo do Estado, tendo 
como eixos principais a qua-
lificação e a divulgação da 
Renda Renascença.

Renda Renascença encerra a 
edição de 25 anos da “SPFW” 

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de novembro de 2020
Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Estudantes universitários

Procon-PB tem 18 vagas para
estágio e inscreve até amanhã
Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Estão abertas as ins-
crições para o Programa de 
Estágio do Procon Paraíba. 
Estão sendo oferecidas 18 va-
gas, com reserva de 10% para 
pessoas com deficiência. Po-
dem se inscrever estudantes 
de universidades conveniadas 
com o Procon-PB, que tenham 
cumprido 40% do total do cur-
so e apresentem coeficiente de 
rendimento escolar (CRE) de, 
no mínimo, 7 ou superior. O 
estágio oferece uma bolsa de 
R$ 500 e auxílio transporte. O 
prazo de inscrição se encerra 
nesta quarta-feira, (11). Esta é 
a primeira vez que as vagas de 
estágio serão preenchidas sem 
a realização de provas.

“Nosso processo seletivo 
sempre foi através de prova e 
só passava para a segunda fase 
quem tivesse nota 7. Essa é a 
primeira vez que não faremos 
prova, mas iremos cobrar, na 
entrevista, conhecimento, e 
desenvoltura. Faremos isso 
de forma remota, e os sele-
cionados terão conquistado 
seus lugares através de seu 
esforço pessoal. Antes, era a 
prova escrita, entrevista e o 
CRE. Desta vez, eliminamos a 
prova escrita para não haver 
aglomeração, por conta da 
pandemia. Para se ter ideia, 

numa de nossas seleções, tive-
mos 125 inscritos para cinco 
vagas”, disse a superintenden-
te do Procon-PB, Késsia Liliana 
Cavalcanti. 

Ela explicou que as 
vagas agora são para repor 
vagas de um processo que 
já estava em andamento, e 
serão voltadas para alunos 
dos cursos de Jornalismo, 
Designer Gráfico, Arquivo-
logia, Estatística, Economia, 
Ciências Contábeis e Análise 
e Desenvolvimento de Sof-
tware das faculdades Unipê, 
Fesp, Uniesp, UFPB, FIP, Fafic, 
Estácio e Uninassau. A carga 
horária será de 25 horas se-
manais, e o estágio terá du-
ração de um ano, podendo 
ser prorrogado por mais um. 

Para concorrer a uma 
das vagas do estágio será 
necessário preencher um 
formulário de inscrição on-
line, disponível na página do 
Procon-PB. Os selecionados 
serão treinados para fazer 
atendimento em consul-
toria jurídica e mediação. 
Estudantes de Direito vão 
aprender a fazer uma petição 
inicial, uma mediação. A su-
perintendente do Procon-PB 
destacou que o estágio não é 
ofertado apenas na capital, 
mas também no interior do 
Estado, nos municípios de 
Patos, Pombal, Itaporanga, 

São Bento e Cajazeiras. “É 
uma grande oportunidade 
para que o estudante apren-
da. E o Procon está propi-
ciando a eles a oportunidade 
de estagiar”, ressaltou Késsia 
Liliana Cavalcanti.

O resultado será divul-
gado assim que todas as en-
trevistas forem realizadas. 
“Imediatamente, lançaremos 
as notas porque ainda haverá 
prazo de contestação. Estamos 
adotando todas as medidas 
para que o processo tenha a 
maior transparência possí-
vel”, afirmou. O estágio será 
iniciado assim que terminar 
esta etapa, mas a superinten-
dente não estimou um prazo. 

Como se inscrever
O edital pode ser aces-

sado no endereço http://
procon.pb.gov.br/editais/
edital-processo-seletivo-
-de-estagiarios-procon-
-pb-2020. Interessados po-
dem acessar diretamente 
pelo QR Code abaixo.

Laura Luna
lauraragao@gmail.com 

A procura por instala-
ções de energia solar em 
residências aumentou sig-
nificativamente nos últimos 
meses. A pandemia, o cres-
cimento de uma consciência 
ecológica e até as facilida-
des no financiamento se-
riam os principais motivos 
desse crescimento no mer-
cado fotovoltaico. Quem 
trabalha na área comemora 
a boa fase e corre para dar 
conta do recado.

Na empresa que tem 
há 2 anos e meio Fernan-
do Alberto conta que viveu 
dois momentos distintos 
durante a pandemia. "No 
início paralisação total, 
praticamente paramos 
de trabalhar". Isso foi em 
março, assim que o isola-
mento social foi determi-
nado. Cerca de dois meses 
depois as coisas começa-
ram a mudar. "As pessoas 
começaram a perceber que 
o home office e que as aulas 
online aumentaram bastan-
te o consumo de energia e 
consequentemente a con-
ta e começaram a ir atrás". 
Um aumento de 25% no 
número de contratos, que 
o empresário acredita ter 
sido impulsionado também 
pelos bancos. "Com isenção 
de taxas e outras facilidades 
que os bancos proporcio-
naram nesse momento de 
pandemia, isso também 

colaborou para o aumento 
da procura". 

Na empresa onde Ro-
drigo Medeiros é diretor 
comercial o ritmo voltou 
a ser o mesmo de antes da 
pandemia. Voltada para 
indústria e comércio, o 
entrevistado conta que 
encaminha as solicitações 
feitas por residências para 
empresas parceiras. "Nós 
tivemos um mês de abril 
onde tudo parou e as ven-
das caíram drasticamente. 
Hoje meu celular não para 
e o mercado segue em as-
censão".

Quem opta pela energia 
solar tem até 95% da tarifa 
reduzida sem contar com o 
'ecologicamente correto' já 
que o processo se vale ape-
nas do sol que atinge a nossa 
região durante todo o ano. 
"Casos de residências que 
pagavam R$ 300, R$ 400 e 
hoje pagam R$ 35", calcula 
Fernando Alberto.

Benefícios que fazem 
com que a energia solar es-
teja nos planos de centenas 
de milhares de famílias em 
todo o país. Segundo proje-
ções do Ministério de Minas 
e Energia estima-se que até 
2029, 1,3 milhão de imó-
veis tenham autogeração de 
energia. Atualmente mais 
de 156 mil residências no 
Brasil já utilizam a ener-
gia solar, de acordo com o 
banco de dados da Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel). 

Aumenta a procura por 
energia solar residencial

Projeto resultou na coleção #SomosTodosParaíba, que integrou no domingo a apresentação da coleção “Zuzu Vive”, no palco da  “São Paulo Fashion Week”, durante o encerramento do evento

Fotos: Secom-PB



Até sexta-feira, haverá programação diversificada nas redes sociais do Empreender PB e na Rádio Tabajara 

Série de atividades debate 
o empreendedorismo na PB
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Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Em comemoração à Semana 
Estadual do Empreendedorismo, 
o secretário executivo de Empre-
endedorismo, Fabrício Feitosa, e 
a gerente de capacitação do Em-
preender Paraíba, Patrícia Faria, 
concederam uma entrevista na 
manhã de ontem, na Rádio Taba-
jara, durante o programa “Fala, 
Paraíba”. Com o tema: “Noções 
Básicas de empreendedorismo”, 
o momento deu início a uma série 
de programações que deve ocor-
rer até a próxima sexta-feira (13), 
em alusão à Semana. 

De acordo com Fabrício Fei-
tosa, ainda neste ano serão aber-
tas as inscrições para concessões 
de crédito de pessoas jurídicas. 
Ele explicou que em breve a data 
será divulgada e que os interes-
sados devem ficar atentos a todas 
as etapas do programa. “A gente 
já trabalha com essa questão da 
concessão de crédito no Progra-
ma Empreender há mais de nove 
anos. Então normalmente faze-
mos a abertura do programa no 
site, onde a gente abre as deman-
das por município. Os empreen-
dedores se cadastram e fazem 
todo o processo de financiamento, 
de análise de crédito, para enfim 
chegar até a concessão”, explicou. 

Para participar, é necessário 
passar por todas as etapas, des-
de a análise dos documentos, a 
capacitação, até, enfim, chegar à 
concessão de crédito. Todos os 
tipos de negócio podem partici-
par. “Desde que o processo tenha 
viabilidade econômica, que tenha 
condições de gerar renda para a 
população, ele pode ser ingres-
sado no Empreender. Nós temos 

algumas linhas específicas que 
tratam de alguns segmentos da 
economia, como a linha voltada 
para a inovação tecnológica. Uma 
linha voltada para empreendi-
mentos culturais, mas todos os 
ramos podem se enquadrar nas 
linhas de crédito do Empreender”, 
disse.

A capacitação é um dos 
processos mais importantes. É 
nesse momento em que o em-
preendedor vai aprender a fazer 
o seu plano de negócio, essen-
cial para garantir a sua entrada 
no programa. “Essa capacitação 
vai tratar de como administrar o 
seu negócio, tipo de risco, como 
elaborar o plano de negócio. É o 
retrato da sua empresa, os pontos 
fortes e os pontos fracos. A parte 
de legislação, quais as documen-
tações necessárias para abrir a 
empresa. Porque o processo passa 
por várias etapas de análise até re-
almente receber o crédito.  A gente 
avisa, liga, ensina, temos toda essa 
preparação, principalmente em 
cima do plano de negócios”, co-
mentou a gerente de capacitação 
do programa, Patrícia Farias. 

Devido ao período de pande-
mia, foram necessárias algumas 
mudanças no processo de con-
cessão de crédito do Programa 
Empreender. As capacitações es-
tão sendo realizadas de forma re-
mota. Assim como o processo de 
assinatura dos contratos, também 
ganhou mudanças. “Depois da 
necessidade do distanciamento, 
a única etapa que o empreende-
dor entra em contato físico com 
a equipe do Empreender é na 
assinatura do contrato. Isso está 
sendo feito de casa a casa, com 
todas as medidas de segurança, 
sem gerar aglomeração”. 

SERviço 
n Programação
Hoje, terça-feira (10) está marcada uma live, às 19h, no 
Instagram @empreenderpb com o tema “Atendimento ao 
cliente no digital”, com Fabrício Feitosa e João Jardelino.  
Na quarta-feira, haverá uma conversa sobre “Empodera-
mento Feminino”, com Fabrício Feitosa e Lidia Moura, no 
programa Fala, Paraíba, na Rádio Tabajara, às 11h30.
Já na quinta-feira, acontecerá a live, também no Instagram 
do Empreender PB, “Como deixar minha empresa finan-
ceiramente sustentável”, às 19h. Na sexta-feira, o “Fala, 

Paraíba” discutirá o empreendedorismo no artesanato, com 
participação de Fabrício Feitosa e Marielza Rodriguez.

n Saiba mais
O crédito score elaborado no Programa Empreender é 
baseado na elaboração do plano de negócio, por isso a 
importância da capacitação. Apesar de trabalhar incenti-
vando a formalização, esse não é um impedimento para se 
inscrever. 
Com informações do programa ‘Fala Paraíba’, da Rádio 
Tabajara.

Muitos segmentos estão encontrando no empreendedorismo formas dinâmicas e inovadoras de colocarem suas ideias em prática com qualidade

Foto: Pixabay

Estação do sol

Médicos alertam para os cuidados no verão
José Alves
zavieira2@gmail.com

A estação mais quen-
te do ano é ideal para 
aproveitar o mar, a pis-
cina e os parques. Mas 
é exatamente no Verão, 
com início no próximo 
mês, que se tornam mais 
comuns os casos de desi-
dratação, queimadura de 
pele e proliferação de bac-
térias. Por este motivo, o 
alergista e imunologista 
Edson Petruci, alerta que 
neste período, as crianças 
e os idosos são as maio-
res vítimas e, por isso, os 
cuidados devem ser redo-
brados.

“Como o calor favore-
ce a proliferação de bacté-
rias, é preciso redobrar os 
cuidados com a higiene, 
tanto pessoal quanto ali-
mentar”, afirmou o médi-
co, lembrando que doen-
ças como conjuntivite, 
intoxicação alimentar e as 
micoses, além de doenças 
respiratórias são as mais 
comuns no Verão. Ele disse 
que essa também é a época 
mais favorável para a pro-
liferação do mosquito que 
transmite dengue, zika e 
chikungunya. Portanto, 
todos devem se prevenir 
para evitar esses trans-
tornos.

Segundo o alergista, 
é preciso cuidado para 
evitar desidratação, con-
juntivite, dermatoses, 
insolação, micoses, into-
xicação alimentar e otite 
(infecção do ouvido). Ele 
enfatizou que colocar fil-
tro solar nas crianças na 
praia não é o bastante. “É 
preciso que elas tomem 
bastante água para evitar 
a desidratação e insola-
ção que causam dores 
de cabeça, tonturas e até 
aceleração da frequência 
cardíaca”, falou.

Para evitar as quei-
maduras de pele, além do 
uso de filtro solar, é essen-
cial evitar a exposição ao 
sol a partir das 10h, quan-
do começa a aumentar a 
radiação ultravioleta (que 
atinge seu pico entre 12h 
e 13h). Queimaduras de 
pele graves são raras, mas 
elas costumam acontecer 
exatamente durante o ve-
rão, provocando tontura 
ou vômito. Tudo isso, por 
causa da exposição exage-
rada ao sol.

Petruci disse ainda, 
que a ocorrência de otite 
e conjuntivite aumenta no 
verão porque o ambiente 
quente e úmido facilita a 
proliferação de fungos e 
bactérias. “A maior aglo-
meração de pessoas na 

rua também facilita a 
propagação das doenças. 
Portanto, atenção com 
os cuidados de higiene, 
como lavar as mãos com 
frequência ou utilizar ál-
cool gel, uma vez que tam-
bém estamos vivendo a 
pandemia do coronavírus.

Casos de intoxicação 
alimentar são mais fre-
quentes nessa época por 
conta das temperaturas 
elevadas, que dificultam 
a correta conservação 
dos alimentos. O calor 
facilita a proliferação 
de bactérias, que podem 
contaminar alimentos e 
causar intoxicações, in-
clusive com necessidade 
de internação. É preciso 
prestar atenção na proce-
dência e na conservação 
dos alimentos, além da 
higiene no preparo.

Visão também requer atenção
Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com  

Durante o verão e a flexibilização cada 
vez maior do isolamento social, é comum 
a maior frequência das pessoas às praias, 
parques e praças. Mas em estados enso-
larados como a Paraíba, devemos ficar 
atentos aos raios solares e seus impactos 
na visão. O médico oftalmologista, Gustavo 
Dália, alerta que a radiação ultravioleta do 
sol pode fazer com que haja o aparecimen-
to precoce de doenças oculares. Por isso, 
é importante não esquecer as medidas de 
prevenção.

Em algumas profissões, essa atenção 
deve ser redobrada. “Um exemplo são os 
pescadores que, durante a sua atividade, 
convivem com o reflexo da luz na água. Isso 
pode fazer com que desenvolvam catarata 
precocemente. Ainda há maior facilidade 
de surgir pterígio, que é uma carnosidade 
no canto do olho”, frisou o médico, durante 
entrevista na Rádio Tabajara.

Outro problema de visão que pode 
surgir devido aos raios UVA é a degenera-
ção macular. De acordo com Dália, trata-se 
de uma doença ocular relacionada à idade, 
mas que pode chegar mais cedo devido 
à falta de cautela com os raios UVA. No 
período mais quente do ano, o médico 
orienta que o uso de óculos é mandatório 
para se ter uma proteção adequada. Mas 
a escolha, tanto do óculo escuro quanto de 

grau, é uma tarefa que requer responsa-
bilidade. Outra dica importante é o uso 
do protetor solar. “Sabemos que existem 
os anexos do olho, ou seja, a pálpebra e 
a pele ao redor dela. Há alguns cânceres 
que surgem na região palpebral”, frisou.

A fisioterapeuta Ticiane Gomes toma 
todos os cuidados com a visão. No seu 
dia a dia, ela considera quatro cuidados 
essenciais de prevenção. “A utilização de 
óculos de sol com proteção UVA e UVB, 
evitar exposição prolongada aos raios 
solares, a adoção de bonés ou viseiras, 
além do uso de protetor solar com regu-
laridade, tendo em vista que o câncer de 
pele pode ocorrer na região próxima dos 
olhos”, disse.

Ticiane Gomes sempre se proteje dos raios solares

Foto: Arquivo Pessoal

Desidratação, 
conjuntivite e câncer 
de pele são algumas 
doenças que podem 

ser evitadas na estação 
mais quente do ano
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Realizado de forma gratuita na Internet, evento conta com artistas da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e Piauí

Violas Instrumentais Nordestinas: 
mostra começa nesta terça-feira

Três paraibanos estão 
entre os 15 violeiros de cinco 
estados – há também de Per-
nambuco, Rio Grande do Nor-
te, Bahia e Piauí – que parti-
ciparão da primeira edição da 
Mostra de Violas Instrumen-
tais Nordestinas, realizada de 
forma gratuita e virtual com o 
intuito de fortalecer a diversi-
dade e destacar a relevância 
do instrumento na região.

A transmissão do even-
to começa hoje, a partir das 
12h10, com exibição de vídeos 
gravados de músicas autorais 
que o público poderá acom-
panhar no canal do YouTube 
e na fanpage do Facebook da 
mostra. A programação, que 
ainda inclui bate-papo ao vivo 
a cada dia, sempre às 19h40, 
se estenderá até o próximo 
domingo (15).

“A ideia do evento é di-
vulgar que, no Nordeste, tam-
bém existem bons violeiros 
e instrumentistas que pre-
cisam ser valorizados pelo 
público”, explicou um dos 
idealizadores do evento, o 
paraibano Cristiano Oliveira, 
que representará o Estado 
junto com Rodolfo Lopes e 
Keyller Almeida. “Além disso, 

durante a mostra, as pessoas 
poderão conhecer a diversi-
dade de gêneros que se pode 
tocar com esse tipo de instru-
mento, como as vertentes da 
música brasileira e nordesti-
na, a exemplo do forró, xote e 
baião e músicas folclóricas, o 
armorial, samba, como tam-
bém jazz, blues e canções 
com influência árabe, moura, 
para demonstrar a versatili-
dade da viola. Ou seja, conhe-
cer a linguagem da viola, que 
não se limita à modalidade 
tradicional”.

Cristiano Oliveira parti-
cipará do primeiro dia, quan-
do mediará a conversação 
ao vivo, a partir das 19h40, 
entre os instrumentistas Igor 
Sá (PE), Keyller Almeida (PB) 
e Rainer Miranda (PI). “Pela 
tarde, cada participante vai 
tocar durante 15 minutos, 
tempo em que poderá apre-
sentar quatro ou cinco músi-
cas autorias. E, à noite, esta-
rão ao vivo no bate-papo, que 
sempre vai abordar aspectos 
diversos, como o processo de 
composição de cada um”.

Segundo Oliveria, muitas 
curiosidades serão apresen-
tadas ao longo das exposi-
ções. “Quando as pessoas fa-
lam da viola de 10 cordas, que 
é a caipira, imaginam logo a 
viola do repentista. Quando 
se fala das violas de outras 
regiões do país se lembram 
da viola de Almir Sater. Mas 
pouca gente sabe que existem 
bons violeiros no Nordeste. 
Essa primeira edição do even-
to terá nomes de qualidade”.

Um exemplo que o pa-
raibano citou é do piauiense 
Rainer Miranda. “A maioria 
dos violeiros vai tocar em 
afinações diferentes da na-
tural e Rainer tem, como 

uma de suas características, 
a afinação realejo, que é um 
tipo de afinação. Existem 
ainda outros tipos, como a 
afinação rio abaixo. A afina-
ção é como se fosse a identi-
dade do violeiro”.

Outros participantes se-
rão o pernambucano Rodrigo 
Veras, que também é luthier, 
e Adelmo Arcoverde (PE), 
que “possui um estilo muito 
próprio de tocar uma música 
muito moderna, mas expres-
sa a cultura nordestina, e é 
uma referência para muitos 
músicos, inclusive para mim”, 
comentou Cristiano Oliveira.

Amanhã, Cristiano Oli-
veira participará da pro-
gramação com outros dois 
instrumentistas, o pernam-
bucano Hugo Linns e o baia-
no Júlio Caldas. Na ocasião, 
ele antecipou que, no vídeo, 
apresentará cerca de quatro 
músicas de seu DVD batizado 
de Tudo Tem Viola, que con-
tém 11 canções, retrata sua 

carreira artística e foi lança-
do em 2019.

No sábado, Cristiano 
também vai mediar o bate
-papo entre os violeiros Pau-
lo Matricó e Rodrigo Veras, 
ambos pernambucanos, e o 
paraibano Rodolfo Lopes. Na 
ocasião, ainda vai ser um dos 
interlocutores o mineiro Le-
andro Drumond, que falará a 
respeito de sua tese de dou-
torado que vem realizando 
pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) sobre os 
violeiros instrumentistas do 
Nordeste.

Completam o elenco da 
primeira edição da Mostra de 
Violas Instrumentais Nordes-
tinas Cássio Nobre (BA), Fer-
nandinho Régis (RN), Gabriel 
Bedeza (PE), Marcelo Othon 
(RN) e Laís de Assis (PE), úni-
ca mulher presente na progra-
mação, característica que ela 
poderá comentar e analisar 
nas conversas virtuais.

O evento será encer-

rado no domingo, com um 
bate-papo a partir das 20h, 
quando todos os participan-
tes vão discutir sobre o tema 
“Proclamação independente 
da viola nordestina”. 

Projetos paralelos 
O músico Cristiano Oli-

veira comentou que realizar, 
mesmo de forma indepen-
dente, a Mostra de Viola Ins-
trumental Nordestina animou 
os participantes a promover 
esse projeto por outras ma-
neiras. “Depois da pandemia 
do novo coronavírus, quando 
se espera que a situação volte 
à normalidade, pretendemos 
torná-lo presencial, se houve 
condições”, conjecturou.

Outro projeto paralelo 
apontado por ele poderá ser 
o lançamento de um disco ou 
DVD coletivo, com as músicas 
que forem apresentadas du-
rante as próximas edições da 
mostra nordestina. 

Cristiano Oliveira fez 

questão de ressaltar que a pri-
meira edição está acontecen-
do sem que tivesse sido ne-
cessário a obtenção de apoio 
de instituições ou entidades 
públicas e privadas. “Como 
se fossemos um grupo, acre-
dito que poderemos pensar 
em realizar mais projetos de 
maneira voluntária para dar 
prosseguimento ao objetivo 
de divulgar para o público e 
valorizar a viola instrumental 
nordestina”, finalizou.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

CoNFIrA A progrAmAção CompLEtA dA mostrA dE VIoLAs INstrumENtAIs NordEstINAs: 

n tErçA (dia 10) 
12h10 - Apresentações: Igor Sá (PE), Keyller Almeida (PB), Rainer Miranda (PI)
19h40 - Bate-papo de violas com mediação de Cristiano Oliveira (PB)
n QuArtA (dia 11)
12h10 - Apresentações: Cristiano Oliveira (PB), Hugo Linns (PE), Julio Caldas (BA)
19h40 - Bate-papo de violas com mediação de Leandro Drumond (MG)
n QuINtA (dia 12)
12h10 - Apresentações: Cassio Nobre (BA), Fernandinho Régis (RN), Gabriel Bedeza (PE)
19h40 - Bate-papo de violas com mediação de Marcelo Othon (RN)
n sEXtA (dia 13)
12h10 - Apresentações: Adelmo Arcoverde (PE), Laís de Assis (PE), Marcelo Othon (RN)
19h40 - Bate-papo de violas com mediação de Rainer Miranda (PI)
n sÁBAdo (dia 14)
12h10 - Apresentações: Paulo Matricó (PE), Rodolfo Lopes (PB), Luthier Rodrigo Veras (PE)
19h40 - Bate-papo de violas com mediação de Cristiano Oliveira (PB)
20h40 - Conversas e pesquisas de violas nordestinas com: Leandro Drumond, Adelmo Arcoverde, Igor Sá, Hugo 
Linns, Cristiano Oliveira e Rainer Miranda
n domINgo (dia 15)
20h - Proclamação independente da viola nordestina e bate-papo com todos os participantes

Através do QR Code acima, 
acesse o link para o YouTube 

ou o Facebook do evento

 A ideia do evento 
é divulgar que, no 
Nordeste, também 

existem bons violeiros 
e instrumentistas que 

precisam ser 
valorizados pelo 

público 

Em sentido horário, partindo da foto de cima: evento traz nomes como Laís de Assis (PE), única mulher na programação, Cristiano Oliveira (PB), Keyller Almeida (PB), Rodolfo Lopes (PB), Reyner Miranda (PI), Marcelo Othon (RN), Paulo Matricó (PE) e Cássio Nobre (PE)

Fotos: Divulgação
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Convivi muitos anos com o Professor Antônio Caval-
cante (ex-UFPB; ex-Unipê), que era sempre lembrado por 
sua facilidade de comunicação e de fazer boas amizades. 
Sabíamos também que ele sempre foi um apaixonado pelo 
ofício, chegando a chorar quando terminava um semestre 
letivo. Eu já dizia isso quando do lançamento do seu belo 
livro, Baleias, Fatos e Mitos, pela Editora Ideia. Em seguida, 
Cavalcanti nos presenteou com Meus caminhos pela vida, 
pela Editora Meta, também de João Pessoa.

No ano de 2016, chegaram às livrarias (EGM Editora) 
uma dose dupla de sapiência do nobre professor: Frases 
e Pensamentos - Orientadores da Vida e Memória do Livro: 
Meus Caminhos pela Vida. Neste livro, Cavalcante relata 
frases e pensamentos memoráveis de autores paraibanos, 
brasileiros, estrangeiros e até anônimos. Na segunda par-
te colaciona, em forma de anexos, um conjunto de artigos 
de jornais e similares sobre suas obras anteriores. O li-
vro é memorialista, mas não descura da profundidade do 
pensamento de um autor/professor que dedicou sua vida 
à educação da juventude.

Agora, Cavalcante nos presenteia com mais uma no-
vidade: a segunda edição revista e ampliada de Frases e 
Pensamentos Orientadores da Vida, pela Editora Ideia. A 
obra é dividida em quatro blocos de frases e pensamentos: 
Autores Paraibanos, de outros estados brasileiros, inter-
nacionais e anônimos.

Na apresentação, Luis Carlos Soares Cavalcante, filho 
do autor e diretor na Justiça Federal da Paraíba, salienta: 
“uma das características mais notáveis e enriquecedoras 
do trabalho desenvolvido pelo Prof. Cavalcante é a sua fina 
sensibilidade e percepção ao que o autor de cada texto quis 
transparecer com sua frase, de tal modo a eternizar a obra, 
resultando em uma interessante viagem. São mistérios e 
reflexões que devem despertar o interesse dos leitores”.

Devido ao curto espaço desta coluna, vou me ater 
aos autores paraibanos, destacando alguns colunistas 
de A União. De Carlos Romero temos estas belas frases: 
“Aquele que fala muito, não pensa”. “Quem é feliz não se 
lamenta, não se orgulha, não tem inveja, não se deprime. 
Está sempre de bom humor”. “Não há travesseiro melhor 
do que uma consciência limpa”. O filho, Germano Romero, 
também está presente na obra: “As flores, por quem ima-
ginamos que a natureza nos sorri e abençoa, estão entre 
as mais sutis e elevadas expressões de beleza na terra”.

Da saudosa Lourdinha Luna, temos: “O homem sábio 
procura estar dentro de si e não nos outros”. “A vida é uma 
lenda, não importa que seja longa, mas que seja bem nar-
rada”. O colega jornalista Carlos Aranha: “O pensamento 
é meu, sou eu, mas quando adormeço ou quando morro 
ele continua a existir, evoluindo e interagindo com outros, 
não importando se estou dormindo ou morto”. De Damião 
Ramos Cavalcanti o autor pinçou esta: “A solidariedade 
se origina do sentimento espontâneo e puro, sai da alma 
como se fosse água da fonte, cristalina”. 

Abelardo Jurema Filho: “A legislação brasileira que 
pune um pai porque deixou um filho por estar absorvido 
numa atividade digna é, além de injusta, profundamente 
prejudicial aos nossos jovens”. “É nos momentos difíceis 
que o homem cresce e amadurece”. 

E, ainda, o eclético Kubitschek Pinheiro: “Vejo a vida 
e a arte como a busca do extremo, o mais extremo que se 
aproxima da amizade, que é superior ao amor”. E também: 
“A boa amizade é a árvore da vida: se mantém como um 
acorde, um alimento”.

Alguns paraibanos ilustres estão no livro ora em co-
mento: Júlio Aurélio Moreira Coutinho, desembargador e 
professor: “A gratidão é o mais nobre dos sentimentos e a 
mais bela das virtudes”. De José Américo de Almeida: “Se 
eu não puder criar a felicidade, criarei a alegria, que é a sua 
imagem”. “O que tem de acontecer vem com muita força”. 

Minha orientanda no Unipê, hoje advogada, Anne 
Caroline R. Barros teve esse pensamento escolhido: “So-
mos apenas instrumentos da paz neste mundo e tudo o 
que foge a esta regra, perfeitamente harmônica, deverá 
ser deixado para trás”. Enfim, ler mais este livro de Ca-
valcante é passear pela filosofia, pela poesia e pela região 
dos mais nobres sentimentos daqueles que sabem se ex-
pressar. Tudo isso vale pelo ser humano especial que está 
presente no amigo escritor.

Os pensamentos 
de Cavalcante

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

Fernando

Colunista colaborador

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Em meio à festa pela 
vitória do democrata Joe Biden 
nas eleições americanas, no 
fim de semana, uma classe 
em especial comemorava: a 
dos artistas. Escritores como 
o celebrado Stephen King, 
que, ao longo de quatro anos, 
foi um barulhento crítico da 
administração Trump, não saiu 
do Twitter durante o fim de 
semana em que foi proclama-
da a vitória de Biden sobre o 
republicano Donald Trump.

“CNN acabou de anunciar. 
Joe Biden é o presidente eleito. 
Esta presidência miserável 
está chegando ao fim”, escre-
veu o autor de O Iluminado, ainda no sábado. Uma hora depois, 
festejou com uma simples frase: “É o melhor dia da minha vida” 
e, mais tarde, soltou estas duas na sequências: “Às vezes... os 
mocinhos ganham” e “América para Trump: VOCÊ ESTÁ DES-
PEDIDO”, parafraseando o bordão dito com empáfia pelo atual 
ocupante da Casa Branca no programa The apprentice (ou O 
aprendiz, como ficou conhecido no Brasil).

Não foi apenas a vitória de Biden – que lança uma nova luz 
sobre a América e, por consequência, todo o mundo – que tem 
sido celebrada desde sábado, mas também a derrota de Trump. 
Afinal, são duas coisas! A vitória do democrata é uma resposta 
à administração do empresário eleito em 2016 com a promessa 
que não cumpriu: a de “fazer a América grande, novamente”. 

Mas a derrota de Trump é uma humilhação que boa parte 
dos americanos ficou feliz em infligir a um presidente truculen-
to, o xenófobo que deixou órfãs crianças com menos de cinco 
anos de idade, separando-as de seus pais de maneira cruel, só 
porque eles eram imigrantes ilegais na América, mas a Amé-
rica de Trump. Mentiras travestidas de fake news, arrogância, 
menosprezo pela ciência e insensibilidade em uma das piores 
crises sanitárias da história da humanidade – a pandemia de 
covid – também foram respondidas pelo povo americano nas 
urnas durante a eleição americana, que alcançou números re-
cordes em participação.

Além de King, outras pessoas do meio artístico dedicaram 
o fim de semana ao resultado das eleições norte-americanas. 
Numa tacada só, o ator Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker 
da série Guerra nas Estrelas, postou um “meme” em que compa-
rava a trilogia original de Star Wars com os três últimos presi-
dentes: Obama foi Uma nova esperança (alusão ao título do filme 
de 1977); Trump, O Império contra-ataca, e Biden, O retorno de 
Jedi - os títulos fazem referência às forças do bem, representadas 
por Obama e o “Jedi” Biden, e às do mal (ou as de Darth Vader), 
na qual o “meme” coloca Trump.

A célebre cantora Barbra Streisand também acompanhou de 
perto a eleição e comemorou a vitória do democrata. Mas antes, 
na quinta-feira passada, escreveu: “Trump não parece querer 

que todos os votos sejam contados. Ele nunca respeita a lei”.
Diretor de filmes como Conta Comigo (baseado em um 

livro de Stephen King, aliás), Rob Reiner também fez coro com 
o escritor e, já na sexta, decretava em seu Twitter: “Ding Dong, 
a Bruxa está morta”, numa citação a . No sábado, 
escreveu: “Finalmente nós temos um presidente que é humano, 
decente e amável. Um homem forte que irá restaurar a Alma da 
nossa Nação. Deus abençoe Joe Biden”.

A eleição foi apertada, é fato. Mesmo com todos os absur-
dos – a olhos sensatos – praticados por Trump nos últimos 
quatro anos, o número de votos angariados por ele foi maior 
do que se esperava. Por isso mesmo, o presidente eleito, em 
seu discurso de posse, no sábado, pregou a união e pediu uma 
chance a seus opositores, pelo bem da América.

Criador e roteirista da série de animação Family Guy (Uma 
Família da Pesada, no Brasil), no ar há mais de 20 anos na TV 
Paga e um sucesso graças a seu humor ácido e politicamente 
incorreto, que não poupa críticas à classe política, Seth MacFar-
lane, ao comemorar a vitória de Biden, ponderou: “O que vem a 
seguir será o teste final da verdadeira natureza de Trump. Será 
que ele vai ceder, como fez Al Gore mesmo depois de ganhar 
no voto popular e com uma recontagem em andamento? Gore 
escolheu a estabilidade da nação em vez de seu ego. Trump terá 
essa coragem? As esperanças são baixas, mas veremos...”

Não, o ego de Trump não vai deixá-lo largar esse osso que é 
a Casa Branca tão cedo. Inconformado com a derrota, ele insiste 
na tese de que houve fraude, mesmo sem apresentar provas. E 
assim, derrotado e humilhado, ele segue sacando as mesmas 
mentiras, notícias falsas e teorias conspiratórias malucas (vide a 
tal da QAnon) para tentar levar a eleição 2020 no tapetão.

No momento em que escrevo este texto, na manhã de 
domingo, o candidato derrotado voltava a vociferar contra o 
candidato vencedor: “Acreditamos que essas pessoas sejam 
ladrões. As máquinas da cidade grande estão corrompidas. Esta 
foi uma eleição roubada. O melhor pesquisador da Grã-Bretanha 
escreveu esta manhã que esta foi claramente uma eleição rouba-
da, que é impossível imaginar que Biden ultrapassou Obama em 
alguns desses estados”. Ah, vá jogar golfe, Donald Trump!

Biden: ‘O retorno de Jedi’

Semana difícil essa. Não bastas-
se a pandemia, tivemos o golpe na 
UFPB: o desgoverno querendo em-
placar um candidato que não foi o 
vencedor da lista tríplice da eleição 
ocorrida recentemente; o apagão no 
Amapá, e as eleições nos EUA, assis-
tindo Trump ciscando para todos os 
lados, judicializando o resultado das 
urnas, querendo o seu lugar na Casa 
Branca, mesmo que o voto do povo 
americano fosse majoritariamente 
para o Joe Biden. E, finalmente, tive-
mos a vitória esmagadora do Biden, 
alegrando o mundo, mais ainda 
pela derrota do topetudo. Tin-Tin! 
Fiz dancinha com Kamala Harris, a 
primeira mulher vice-presidente da 
América. E viva as Sufragistas!

Mas o que chocou o país na 
semana que passou foi uma audiên-
cia com a jovem Mariana Ferrer, 23 
anos,  hostess do Café de La Musique 
(SC). Mariana foi estuprada pelo 
playboy, André Aranha, que depois 
de um  “Boa Noite, Cinderela”, des-
virginou a moça, com provas do seu 
DNA nas suas roupas íntimas e no 
seu corpo. Sua vulnerabilidade ficou 
constatada e o estupro considerado 
“culposo”,  termo encontrado pelo 
The Intercept Brasil para definir 
tamanha vergonha – quando o 
agressor não tem o dolo, a intenção, 
sem culpa. Ora, e qual é a hora de se 
determinar essa culpa, se a pessoa é 
vulnerável? Menor? Bêbada? Desa-
cordada? Sem condição de aferir o 
seu desejo? E esse homem? Que não 

assume os seus atos nem as conse-
quências do que fez?

Mariana, rodeada de Barba Azul 
por todos os lados, se defendia como 
podia. Ou não. O vídeo do espetáculo 
correu as mídias. Uma jovem sendo 
estuprada pela segunda vez, dessa 
vez, pelas autoridades máximas – Juiz, 
advogado, promotor, ao cúmulo da 
Vossa Excelência lhe oferecer um copo 
d´água para se recompor das insinua-
ções chulas e violentas, como se fosse 
a responsável pelo ato igualmente 
violento do seu agressor, como bradou 
o advogado do diabo: “não adianta vir 
com esse teu choro dissimulado, falso 
e essa lábia de crocodilo”.

Sempre estou a lembrar do filme 
Acusados (1988), com Jodie Foster. 
Tão antigo. Luta tão insana da ad-
vogada, e algo que não muda. Nós, 
mulheres, somos sempre as culpadas 
pelos estupros acontecidos. Uma saia 
mais curta; uma bebida a mais; uma 
insinuação; um dedo na boca; uma 
foto provocante; um chamamento; 
um decote; um batom; e uma men-
sagem subliminar de oferecimento 
àquele ataque. Homem que é homem 
não resiste a tanto! Todos dizem. “O 
homem é o lobo do homem.” 

Tivemos tempos tão sombrios 
nesse assunto. Mulheres mortas. E 
nós, a vermos e revermos o que já 
há décadas acontece como tão bem 
dito no podcast – A Praia dos Ossos” 
– e a morte de Ângela Diniz pelo seu 
opressor Doca Street. Ângela? Uma 
mulher de vida fácil! Ele? Defen-
sor da sua honra! O que parece tão 
anacrônico, continua latente na 
mentalidade masculina, como se 
ainda estivéssemos no século 19. O 
patriarcado validando e outorgando, 
inclusive a Justiça.

A campanha “Não é Não”, mais 
explícita não pode. Simples assim: so-
mos donas dos nossos corpos e prazer. 
Podemos sim, tudo. E a qualquer hora. E 
tudo o que vier depois, é estupro. 

Traga-me um copo d´água pra 
mim, Senhor Juiz, que estou en-
joada, com náusea, e repulsa pelo 
que assisti, nessa sala: enquanto 
uma jovem mulher se desintegra de 
tanta vergonha, acinte, esses Quatro 
Cavaleiros da ordem e da lei, tripu-
diam sobre o seu comportamento, 
desconfiam da sua palavra. E o 
Senhor aquiesce com toda a sujeira 
lhe oferecendo um copo d´água. Uma 
água do encobrimento, da sórdida 
solidariedade masculina que, até no 
espaço de uma audiência, é escanca-
rado na alcateia dos lobos indomá-
veis de ódio e complacência. 

Nós, mulheres brasileiras, esta-
mos indignadas. E contra todo e qual-
quer estímulo e silêncios à violência 
contra a mulher.

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

Um copo d´água
 Somos donas dos nossos 

corpos e prazer. Podemos sim, 
tudo. E a qualquer hora. E tudo 
o que vier depois, é estupro 

Foto: Reprodução

Viralizou: ‘meme’ compara os títulos da trilogia original da saga ‘Guerra nas Estrelas’ com os presidentes Obama, Trump e Biden

Detalhe da capa de uma dos mais recentes obras do Prof. Antônio Cavalcante

Foto: Divulgação
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Prima promove semana cultural 
para aproximar projeto do público 

Dedicado a todo o aluna-
do do Programa de Inclusão 
através da Música e das Artes 
(Prima), bem como o público 
em geral, está acontecendo 
virtualmente a ‘Semana de 
Janelas Abertas’, que vai até a 
próxima sexta-feira, nas redes 
sociais oficiais do projeto do 
Governo da Paraíba.

Hoje não haverá trans-
missão ao vivo, mas serão 
lançados na Internet vários 
vídeos relacionados à manu-
tenção, afinação e construção 
de instrumentos, demostra-
dos pelos luthiers e professo-
res. Toda a programação, ho-
rários das lives e os links (que 
estarão disponíveis meia hora 
antes de começar) podem ser 
conferidos no perfil do Insta-
gram (@primaoficial) ou na 
fanpage do Facebook (/pri-
maparaiba) do Prima.

“É uma alusão às janelas 
que se abrirão com as ativida-
des do Prima nos aparelhos 
eletrônicos dos assistentes, e, 
ao mesmo tempo, às nossas 
janelas abertas, convidando a 
sociedade a espiar e conhecer 
nosso trabalho”, resumiu o di-
retor geral do Prima, Milton 
Dornellas. “É o momento para 
mostrar ao mundo a grandeza 
deste programa, juntar alunos 
e professores de todos os polos 
e motivar a vivência e aprendi-
zagem coletiva da música. Ação 

de ‘sensibilização’ e ‘conscien-
tização’ da comunidade, do Go-
verno e dos próprios integran-
tes do Prima”.

A ‘Semana Janelas Aber-
tas’ é coordenado por Lu 
Botelho Lima, da equipe do 
Prima. Ainda segundo Dor-
nellas, será realizado “vídeos 
curtos sobre temáticas di-
versas como apresentação, 
curiosidades e manutenção 
dos instrumentos, teoria mu-
sical, afinação, arranjos, com-
posição, entre outras. Lives 
específicas para cada instru-
mento, destinadas principal-
mente aos alunos interme-
diários e avançados”.

O diretor geral apontou 
que o evento também terá ví-
deos de apreciação musical, 
com ênfase nos instrumentos 
orquestrais, como também na 
obra de Sivuca – homenagea-
do do Ano Cultural –, voltados 
principalmente para os alunos 
iniciantes, familiares dos estu-
dantes, funcionários sem forma-
ção musical, potenciais novos 
alunos e a sociedade em geral 
para a formação de plateia.

Além da ‘Janelas Abertas’, 
o Programa está preparando o 
Concerto do Fim de Ano. “Estão 
sendo gravados vídeos virtual-
mente que serão exibidos pelo 
Youtube no dia 20 de dezem-

bro. Esse trabalho de orienta-
ção de gravação, edição e reper-
tório está sendo conduzido pelo 
diretor artístico e pedagógico 
do Prima, Rainere Travassos”. 
ressaltou Milton Dornellas.

‘Janelas Abertas’

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O meu haicai de papel 
Encontrou estrela no céu 
Saiu do vendaval. 
(Rose Catão. Eu K imaginação imagética)

Manhã de domingo, ligo a televisão e procuro no 
Youtube uma boa música clássica, deparo-me com o Fes-
tival de Beethoven em Frankfurt, estou na companhia 
de dois livros de poesia – Eu K imaginação imagética 
(Ideia, 2020), de Rose Catão, e O solene sabor das coisas 
inúteis (Ideia, 2020), de Hildeberto Barbosa Filho. Volto 
ao tempo e me recordo do saudoso professor Wendel 
Santos – leiam poesia ouvindo música clássica. Vou se-
guir o conselho do mestre.

Rose Mary Catão, ou simplesmente Rose, como 
prefere ser chamada, é xilógrafa com trabalhos divul-
gados na Paraíba, Recife, São Paulo e no exterior. É 
artista plástica e arte-educadora. Nasceu em Campina 
Grande, mas está radicada em João Pessoa há muitos 
anos. Fez mestrado em Biblioteconomia na UFPB e cur-
sos de Desenho e Pintura na Funesc. Estudou gravura 
com Hermano José e José Altino. Rose já ilustrou vários 
livros de autores paraibanos e tenho o prazer de ter um 
livro ilustrado por Rose. 

De tanto ler poesia e ilustrar livros, chegou o mo-
mento de escrever e ilustrar seu próprio livro e a esco-
lha recaiu no gênero poético. Eu K imaginação imagética é 
seu primeiro livro e os poemas receberam ilustrações da 
própria autora que procurou associar o texto verbal com 
as xilogravuras. Os poemas foram agrupados em três mo-
mentos: Amor romântico, Política e Etnia/Cotidiano

A capa da frente do livro tem a representação xilo-
gráfica dos três momentos dos poemas e a 4ª capa seria 
a junção de tudo que foi representado. A cor ocre, presen-
te nas duas capas, ganha brilho e beleza com as xilos em 
preto e branco.   

Há uma recorrência nos poemas de Rose – os ver-
sos geralmente são formados por um único vocábulo. Os 
poemas são curtos e cheios de sugestões. A economia das 
palavras leva o leitor a completar o que faltou dizer, se é 
que o poema tenha alguma coisa para dizer, ele é muito 
mais para sentir.

Nise da Silveira, no ensaio A obra de arte e o artis-
ta (Jung: vida e obra),  analisa as imagens psicológicas 
e visionárias, e afirma que as obras de arte visionárias 
causam perturbadora impressão de estranheza. Sua es-
sência parece provir de distantes planos da natureza, 
das profundezas de outras eras ou mundo, de sombra ou 
de luz existentes para além do humano. Alguns poemas 
do livro de Rose apresentam essas imagens, as palavras 
possuem uma força que é impossível comandá-las, prin-
cipalmente quando se trata dos versos concisos, aqueles 
formados apenas por uma única palavra, como este poe-
ma que se segue:

Versus 
  
Versos 
Éticos
Sintéticos
Complexos
Versus 
 
No universo poético de Rose, há espaço para reivin-

dicações e desejo de mudança. O poema Nosso país reflete 
bem o lado inconformista diante de certas atitudes que 
merecem repúdio por todos aqueles que pregam uma so-
ciedade mais igualitária. 

Nosso país 

O nosso país 
Pode ter conserto 
Livrando-se 
Do preconceito

Há um tempo para a ternura, hora para louvar a neta 
querida – Aninha -, mas isso deixo para quem fizer a lei-
tura do livro como um todo. 

Eu K imaginação imagética reúne poemas de dife-
rentes matizes, não há preocupação com as ideias, com 
encadeamento de palavras, tudo flui de maneira onírica 
e visionária em parceria com as xilogravuras que contri-
buem para imprimir mais beleza ao livro. 

Na próxima coluna, o livro de Hildeberto Barbosa 
Filho será objeto de considerações.

Poesia
paraibana (I)

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora
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Através do QR Code acima, 
acesse a fanpage do Prima 

no Facebook

Ontem, Rafael Vannucci, 
filho da cantora Vanusa, usou 
seu Instagram para agradecer 
ao apoio de fãs após a morte 
da mãe, ocorrida no último 
domingo (8), aos 73 anos. 
“Muito obrigado. Minha grati-
dão a cada um de vocês”.

Diversos artistas e perso-
nalidades lamentaram a mor-
te da cantora nas redes sociais. 
Entre eles, o paraibano Zé Ra-
malho revelou: “Ela foi a fada 
que anunciou a chegada do 
‘Avôhai’. Sua gravação é histó-
rica, bem antes da minha e eu 
participo dessa gravação to-
cando viola de 12 cordas, com 

arranjo de Lincoln Olivetti. 
Vanusa tinha uma voz podero-
sa e se diferenciava, nos anos 
60, com composições políticas 
e sociais definidas”.

Elba Ramalho escreveu 
no Instagram: “Minha home-
nagem a essa grande can-
tora que nos deixa no vazio 
da saudade. Tive o prazer de 
dividir a cena com ela cantan-
do ‘Paralelas’, um clássico de 
Belchior que ela gravou ma-
gistralmente! Ficam as boas 
lembranças e sua voz, para 
nosso deleite! Descanse em 
paz, Vanusa”, concluiu a can-
tora paraibana.

Artistas da PB homenageiam Vanusa

Encontro com Vanusa que Zé Ramalho divulgou nas suas redes sociais

Foto: Instagram

“A nova perspectiva do 
livro diante da pandemia: 
digital x físico” será o tema 
do ‘Painel Funesc’, que a Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba realizará hoje, com 
participações das escrito-
ras Widjane Albuquerque 
e Marília Valengo, além do 
diretor da Editora da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(Eduepb), Luciano Nasci-

mento. O bate-papo, com me-
diação do jornalista Jãmarri 
Nogueira, será transmitido a 
partir das 19h, pelo canal da 
Funesc no Youtube.

Widjane Albuquerque 
antecipou que pretende en-
focar aspectos relacionados 
aos livros impressos e di-
gitais. “O livro físico deverá 
continuar convivendo com o 
e-book no mercado. Mas, por 
causa do alto preço para se 
produzir uma obra impressa 
no Brasil, porque o preço do 

papel é vinculado ao dólar, 
nem todos os autores, infe-
lizmente, terão condições 
de publicar um livro físico. 
Ao contrário do e-book, cujo 
custo é mais barato”, obser-
vou.  “Antes da pandemia, já 
havia uma convergência do 
público, dos leitores e auto-
res para as plataformas digi-
tais, movimento que a crise 
sanitária só fez consolidar”.

Já Luciano Nascimen-
to vai abordar a aceleração 
do paradigma da leitura 

digital. “A fatia do livro di-
gital, no Brasil, não chega a 
1.8% do mercado. Ou seja, 
mais de 98% do mercado 
de livros, no país, ainda é 
impresso. Os livros em for-
mato e-book e e-Pub não 
alcançam 2% do mercado”, 
disse o diretor da Eduepb. 
“A pandemia veio, sem dú-
vida alguma, acelerar o pro-
cesso de leitura dos livros 
digitais, não apenas a leitu-
ra digital, mas os livros em 
forma de áudio”.

Debate confronta livro físico e digital
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, acesse o 
canal da Funesc no YoutubeDa esq. para dir.: escritoras Widjane Albuquerque e Marília Valengo, e Luciano Nascimento (Eduepb) são os convidados da ‘live’

Fotos: Divulgação

Até sexta, nas redes sociais do programa, 
haverá vídeos de aulas, apreciações musicais, 
de instrumentos e da obra de Sivuca

‘Painel Funesc’



Já foram comercializadas 240 toneladas do produto este ano, com uma injeção de R$ 576 mil na economia de 60 municípios

Governo do Estado investe na 
cultura do algodão orgânico

O Governo do Estado in-
veste na retomada do algodão, 
cultura geradora de renda e 
cidadania no campo, dentro 
do Projeto Algodão Orgânico 
Paraíba, executado pela Em-
presa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulariza-
ção Fundiária (Empaer), vin-
culada à Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Agrope-
cuário e da Pesca (Sedap).

Otimistas, as 327 famí-
lias agricultoras beneficiadas 
pelo projeto comemoram a 
produção do algodão orgâni-
co branco, cuja colheita ainda 
não terminou e já resultou na 
comercialização de cerca de 
240 toneladas do produto. 
Com isso, mais de R$ 576 mil 
foram injetados na economia 
de 60 municípios das regiões 
administrativas de Itabaiana, 
Guarabira, Campina Grande, 
Solânea, Areia, Serra Branca, 
Picuí, Patos, Itaporanga, Prin-
cesa Isabel, Pombal, Catolé 
do Rocha, Sousa e Cajazeiras.

De acordo com um dos 
idealizadores do projeto, o 

engenheiro agrônomo da 
Empaer, Vlaminck Saraiva, a 
perspectiva de colheita para 
a safra agrícola deste ano, 
que deverá ocorrer até o fim 
deste mês de novembro, foi 
estimada em mais de 250 to-
neladas de algodão em rama, 
“representando um aumento 
de mais de 100% em relação 
à última safra”. Ele avalia que 
o resgate da cotonicultura no 
Estado representa a esperan-
ça do desenvolvimento sus-
tentável para a agricultura 
de todos os municípios com 
vocação para esta cultura.

Entre os principais fato-
res que contribuíram para o 
sucesso no aumento da pro-
dução do algodão orgânico, 
apesar das restrições em ra-
zão da pandemia da covid-19, 
destacam-se a regularidade 
do inverno, a garantia de 
mercado com preço acerta-
do em contrato e pagamento 
rápido e a assistência técnica 
continuada.

O engenheiro explica que 
uma das vantagens da produ-

ção agroecológica reside na 
busca do equilíbrio do ecossis-
tema para resultar em plantas 
mais resistentes, preservando 
assim o meio ambiente e a saú-
de das pessoas envolvidas. Nos 
cerca de 350 hectares plan-
tados com algodão orgânico 
branco – variedade BRS 286, 
o manejo é feito em consórcio 
com as culturas do milho, do 
feijão, do gergelim, de horta-
liças, de frutíferas e de plan-
tas nativas. Já o monitora-
mento das pragas e doenças 
é feito de forma sistemática. 
Em caso de ocorrências, após 
avaliações técnicas, são utili-
zados adubos naturais, como 
o extrato de algumas plantas 
e biofertilizantes.

Atualmente, sob coorde-
nação do Instituto Casaca de 
Couro, são parceiros do Proje-
to Algodão Orgânico Paraíba a 
Embrapa Algodão, a Indústria 
Textil Norfil S/A, a Coopna-
tural, o Banco do Nordeste, o 
Banco do Brasil, o Sebrae, o 
Insa e Secretaria de Ciência e 
Tecnologia/Fapesq.
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Dois projetos de pes-
quisadores da Paraíba fo-
ram aprovados no Programa 
Pesquisa Ecológica de Longa 
Duração (PELD), um projeto 
do Governo Federal (Minis-
tério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações, CNPq e Conse-
lho Nacional das Fundações 
de Amparo à Pesquisa) que 
apoia pesquisas científicas 
que necessitam de um perío-
do longo de coleta de dados e 
análises para entender o fun-
cionamento dos ecossiste-
mas. As propostas envolvem 
um número grande de pes-
quisadores e de instituições.

O edital “PELD” foi lan-
çado pela primeira vez em 

1999 e propõe a formação 
de sítios de pesquisas em di-
ferentes biomas brasileiros, 
locais delimitados que serão 
investigados durante qua-
tro anos, tempo da duração 
do programa. A cada quatro 
anos o edital é relançado com 
a chance de manter a pesqui-
sa em sítios antigos e abrir 
espaço para novas localida-
des. O edital atual apresentou 
os resultados preliminares.

Uma das propostas 
aprovadas preliminarmen-
te, tanto no mérito técnico 
científico quanto em limites 
orçamentários, é da área 
de comunicação pública da 
ciência: “Estratégia Multidi-
mensional de Comunicação 
Pública para o Programa 
PELD”. É coordenada pela 

Dra. Alessandra Gomes 
Brandão, professora e coor-
denadora adjunta da Licen-
ciatura em Física, da Univer-
sidade Estadual da Paraíba. 
Serão financiados R$ 200 
mil reais em custeio e bol-
sas, durante todo o período.

“Foi a primeira vez, 
desde que eu tenho conhe-
cimento, que um programa 
do CNPq abriu um edital 
dedicado à comunicação. A 
divulgação científica é es-
sencial e a academia forma 
especialistas em comunica-
ção. Pesquisadores de ou-
tras áreas não costumam 
ter afinidade com planos de 
comunicação”, argumentou 
José Etham de Lucena Bar-
bosa, professor da UEPB que 
já coordenou um projeto de 

pesquisa do PELD na Paraí-
ba e apresentou a segunda 
proposta paraibana reco-
mendada pelo CNPq.

O projeto de comunica-
ção irá reunir e disseminar 
informações sobre todos os 
sítios PELDs do Brasil. Atual-
mente, existem 34 sítios vi-
gentes nas cinco regiões do 
Brasil e na costa marinha 
brasileira, que são apoiados 
pelo PELD. Esse número po-
derá alterar a partir do edital 
deste ano. Além da plataforma 
digital onde as diversas ações 
de comunicação serão inte-
gradas, a proposta apresenta 
uma plataforma que fará o 
acompanhamento das ações 
dos sítios PELD de acordo com 
as metas dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentáveis.

As propostas aprovadas 
podem ser cofinanciadas pe-
las Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa (FAPs) 
de cada Estado, com até R$ 
200 mil reais por proposta 
de sítio PELD, se tiverem a 
aprovação por mérito técnico 
científico. Nesse âmbito, a se-
gunda proposta vinda da Pa-
raíba contará com o apoio da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa da Paraíba, a Fapesq.

O projeto Rio Paraíba In-
tegrado, com a coordenação 
do professor da UEPB Dr. José 
Etham, também coordenador 
o Laboratório de Ecologia 
Aquática (LEAq),  e vice-coor-
denação pela professora Dra. 
Joseline Molozzi, da UEPB, 
propõe estudos relacionados 
à bacia do Rio Paraíba, visan-

do o recebimento das águas 
do Rio São Francisco, as mu-
danças climáticas  e a inte-
gração de pesquisas com foco 
na sustentabilidade socioam-
biental e econômica.

O PELD é um programa 
de relevância no meio cien-
tífico, não só no Brasil, mas 
com repercussão no exterior. 
“Uma vez que este projeto 
obteve o mérito técnico cien-
tífico pelo CNPq, a Fapesq 
irá direcionar esforços para 
a execução deste trabalho 
de suma importância para a 
Paraíba. Estamos muito sa-
tisfeitos com a aprovação de 
ambos os projetos neste edi-
tal importantíssimo, que tem 
uma dimensão internacional”, 
ressalta Roberto Germano, 
presidente da Fapesq.

Projetos da PB são aprovados em programa federal

Foto: Secom-PB

Márcia Dementshuk
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Perspectiva de colheita para a safra 
deste ano, que deverá ocorrer até 
o fim deste mês, foi estimada em 
mais de 250 toneladas de algodão 

O Depeche Mode (foto) 
- que gravou uma 
composição intitulada 
“Insight” - continua 
considerado como  o 
grupo de música ele-
trônica mais popular 
de todos os tempos. 
          Um grupo mais 
famoso que grandes 
concorrentes, como o 
New Order e o Pet Shop 
Boys. Isso é pouco?
       Escutando o Depe-
che Mode, consultei um 
dicionário de Filosofia 
- um daqueles de mais 
fácil manuseio - onde a 
palavra “insight” fica assim definida: 
       “Visão súbita, iluminada, intuição, 
que permite, por exemplo, ao animal 
resolver imediatamente um problema”.

       
nnnnnnnnnn 

       Quem vez em quando não tem um 
“insight”? 
      É preciso lembrar que essa palavra 
não tem equivalente na língua portugue-
sa, assim como “saudade” não se traduz 

O “insight”é mesmo um mantra de viver e por viver
diretamente na 
língua inglesa.
       O “insight” faz 
parte do império 
individual da visão, 
aliado ao reino 
da intuição e aos 
milhares de micro-
campos que usamos 
acordados ou por 
eles somos usados 
quando dormimos.            
          Ninguém pen-
se que está desliga-
do do próximo por 
mais distante que 
dele esteja. 
      

                          nnnnnnnnnn

       Já fui a Madras, na Índia, em tempo 
real (!!!) enquanto dormindo em Cruz 
das Armas, anulando-se por completo a 
diferença de fuso horário.             
      A pessoa que ainda não conheço (mas 
conhecerei) recebeu a comunicação 
telepática que não foi por mim induzida 
ou conduzida. 
      Nessa pessoa, deve ter ficado a mes-
ma sensação, o idêntico “insight”.

       Já atravessei - em corpos psíquico, 
físico e astral - o tronco de uma árvore 
na Praça da Independência, na capital 
paraibana. Eu não estava sozinho. Estava 
na companhia do parceiro musical Cleo-
dato Porto.
       De que maneira? 
       É difícil, ou mesmo impossível, dar 
explicações neste espaço, até porque 
quem está lendo este texto pode, ins-
tantaneamente, assumir um bloqueio 
para evitar que seja “invadido” por uma 
inesperada forma de percepção. 
        É um contexto. Há bloqueios 
de “insight”, sim. Não é apenas uma 
questão espiritual. É também, e muito, 
cultural.
       

nnnnnnnnnn

       Quem  acompanha a coluna “Essas 
coisas” neste jornal, há cerca de quinze 
anos ou em bem menos tempo, sabe da 
minha gigantesca paixão pela música 
numa perspectiva assumidamente 
cosmopolita.
       Tanto que já fucei na Internet 
diversos sítios musicais incomuns aos 
ouvidos deste pedaço nordestino do 
Brasil, a exemplo dos músicos roquei-

ros e experimentalistas da Islândia, que 
venho sempre acompanhando.
       

nnnnnnnnnn

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

nnnnnnnnnn

       Acho isso lindo e sábio, aprofundando meu 
conceito de “insight” e isto sendo em si pró-
prio um permanente “insight”. 
        Ou um mantra de viver e por viver, para 
que não fiquemos no “vivre pour vivre” dis-
secado em quase todos os filmes de Claude 
Lelouch. 
       O conceito de mantra de viver e por 
viver é criado por mim, no momento em que 
escrevo.
       É um “insight”.
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Alto astral
Botafogo e Treze voltaram a ficar próximos do G4 no Campeonato Brasileiro da Série C, após 
os resultados da 14ª rodada no último final de semana. O Belo (na foto) melhorou seu astral 
após aplicar a maior goleada da competição: 7 a 0 em cima do Imperatriz.   Página 16
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Direito da juventude de ir às urnas e votar aos 16 anos veio com a promulgação da Constituição Federal de 1988 

O direito do jovem aos 16 
anos ir às urnas escolher seus 
representantes completa, em 
2020, 32 anos. Desde 1988, 
com a promulgação da Cons-
tituição Federal, no seu artigo 
14, a juventude brasileira co-
memora essa conquista. Esse 
é o tema da série sobre ‘Voto 
Juvenil’, do jornalista e radialis-
ta Judivan Gomes, transmitida 

ontem no ‘Jornal Estadual’, da 
Rádio Tabajara.

Poder votar aos 16 anos 
apenas tornou-se possível 
quando a juventude resolveu 
pressionar a sociedade e par-
lamentares através de movi-
mentos articulados pela União 
Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas (Ubes) e União Na-
cional dos Estudantes (UNE).

A conquista veio através 
da aprovação de uma emenda 
de autoria do então deputado 
federal Hermes Zaneti (PM-
DB-RS) aprovada pelos depu-
tados constituintes, com 355 
votos a favor, 98 contra e 38 
abstenções. De acordo com o 
cientista político Samir Perro-
ne, o direito ao voto, a partir 
dos 16 anos é o alcance maior 
do processo democrático e é 
algo que concretiza a univer-

salização e um escopo mais 
amplo da democracia.

“A gente tem praticamen-
te toda a população adulta 
(considerando os jovens como 
adultos) com direito a votar. 
Nesse caso, os jovens a par-
tir dos 16 anos até os 18 anos 
como facultativo, depois obri-
gatório. Supondo que o direito 
ao voto é um dos elementos 
fundamentais em qualquer 
democracia, isso caracteriza-
ria uma democracia de amplo 
espectro, de amplo alcance, 
universalizando de fato o su-
frágio”, explicou.

Ele destacou a conquista 
do voto juvenil como uma po-
lítica de inclusão muito impor-
tante. “Uma ideia de inclusão 
ainda na juventude junto às 
práticas democráticas. Esse 
estímulo ao voto também foi 

feito nessa camada da popu-
lação como algo importante 
também no sentido da inclu-
são de uma internalização dos 
valores democráticos ainda na 
juventude”, acrescentou.

Samir declarou que é 
perceptível o surgimento de 
mobilização para melhorar a 
representatividade do jovem 
em cargos eletivos. “Acho que 
há um investimento pelo me-
nos de alguns setores, inclu-
sive de organizações sociais, 
também do empresariado, no 
sentido de formar jovens que 
defendam determinadas pau-
tas políticas para o bem e para 
o mal”, pontuou.

O presidente da União 
Nacional dos Estudantes, Iago 
Montalvão, comentou acer-
ca do valor do voto e da ne-
cessidade da juventude estar 

engajada com o processo po-
lítico-partidário. “O voto é um 
dos principais instrumentos. 
É nesse momento em que se 
faz o debate com mais força 
na sociedade sobre projetos 
políticos, ideias e sobre quem 
é que vai conduzir a máquina 
pública nos próximos anos”, 
argumentou.

Segundo o representante 
da UNE, a juventude brasilei-
ra não pode desperdiçar essa 
conquista e precisa estar en-
volvida porque ela tem muita 
ideia pra apresentar, contribuir 
e possui, sobretudo, muito in-
teresse no que vai ser o futuro 
também do país com as pes-
soas que serão eleitas.

“Então, o voto aos 16 anos 
foi uma conquista da luta da 
juventude que defendeu que 
aos 16 já tem sim participação 

na política, já deve ter, sim, in-
fluência no processo eleitoral. 
Para, além disso, para além do 
voto, tem que ter participação 
também, tem que ser ouvida 
pelos governos, tem que ter 
participação permanente nas 
discussões políticas. Então, pra 
nós, o voto é um instrumento 
também de estímulo à parti-
cipação política, por isso é tão 
importante os jovens partici-
parem”, justificou.

Iago Montalvão observou 
que o voto se trata de uma con-
quista, além de ser algo que 
requer muita responsabilida-
de. No entanto, acredita que é 
preciso apostar na juventude, 
pois ela é a que mais se mobili-
za e tem vontade de participar 
da política, para além do voto, 
para as discussões e com a es-
perança de transformação.

Judivan Gomes /
Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Série da Tabajara marca os 
32 anos do voto dos jovens

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge  Rezende

Com posses previstas 
para fevereiro do ano que 
vem, o Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) realiza 
amanhã, em sessão do Pleno, 
a eleição para a escolha da 
sua nova presidência para 
o biênio 2021-2022. Após o 
prazo de dez dias para ins-
crições, apenas uma chapa 
foi registrada para o pleito. 
Os candidatos inscritos fo-
ram os desembargadores 
Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, para o cargo de 
presidente; Maria das Gra-
ças Morais Guedes, para vi-
ce-presidente do Judiciário 
estadual; e Fred Coutinho, 
para o cargo de corregedor-
geral de Justiça.

O desembargador Ri-

cardo Vital de Almeida 
também foi o único inscri-
to para a direção da Escola 
Superior da Magistratura 
(Esma). Na sessão do último 
dia 4, o atual presidente do 
TJPB, desembargador Már-
cio Murilo da Cunha Ramos, 
parabenizou os candidatos 
inscritos e destacou a união 
entre os desembargadores 
em prol dos jurisdicionados.

“A nova mesa diretora 
será eleita em total har-
monia e sem nenhuma dis-
puta entre seus membros 
integrantes”, ressaltou o 
presidente. Na oportunida-
de, o desembargador Saulo 
Benevides já agradeceu a 
confiança dos seus pares. 
“Sem dúvida, iremos fazer 
um excelente trabalho com 
a participação de todos, ou 
seja, faremos uma gestão 

Chapa única: desembargadores Saulo Henriques de Sá e Benevides, Maria das Graças Morais Guedes e Fred Coutinho deverão assumir mesa diretora no TJ

Fotos: Gecom-TJPB

O Centro de Comando 
e Controle de Segurança só 
começa a funcionar na pró-
xima sexta-feira (13), mas 
devido os casos ocorridos 
nos últimos dias, a Secreta-
ria de Segurança e Defesa 
Social da Paraíba já está se 
antecipando e providen-
ciando reforços policiais 
para alguns municípios 
onde os juízes eleitorais 
registraram denúncias de 
atentados e outros casos de 
violência provocados pelo 
acirramento da campanha 
eleitoral.

A informação foi pres-
tada ontem por Suênia Ber-
nardo, que chefia a Asses-
soria de Planejamento do 
Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB), órgão 
responsável pela instalação 
do Centro de Comando e 
Controle de Segurança que, 
além da Justiça Eleitoral, en-
globa representações do Mi-

nistério Público e das Polí-
cias Civil e Militar do Estado.

Suênia explicou que, 
atendendo aos pedidos dos 
juízes desses municípios, a 
Secretaria da Segurança já 
garantiu a antecipação de 
reforços, e que o Ministé-
rio Público também já vem 
sendo comunicado para a 
apuração e tomada de pro-
vidências com relação às 
representações.

Segundo a assessora de 
Planejamento, além de João 
Pessoa (que funcionará no 
próprio prédio do TRE-PB), 
mais dois Centros de Coman-
do e Controle passarão a fun-
cionar a partir de sexta-feira 
no Estado. O segundo é em 
Campina Grande, e o tercei-
ro, na cidade de Patos.

Os casos que estão obri-
gando antecipação de refor-
ços policiais aconteceram 
nos últimos dias e envolven-
do os municípios de Mon-
teiro, Santa Terezinha, Con-
dado, Ingá e Santa Rita. No 
sábado (7), coordenadores 

de campanha da candidata a 
prefeita de Monteiro, Michei-
la Henrique (PSDB), foram 
perseguidos por um carro e 
algumas motocicletas.

Regivaldo Duarte de 
Lima, o coordenador que es-
tava ao volante, acabou per-
dendo o controle do veículo 
que caiu em uma ribanceira. 
Ninguém ficou ferido. O mais 
grave, no entanto, ocorreu 
no domingo (8), quando 
um grupo de dez homens 
armados invadiu a residên-
cia e espancou o candidato a 
prefeito de Santa Terezinha, 
Arimatéia Camboim.

Dois dias antes, na sex-
ta-feira (6), o candidato a 
prefeito de Ingá, Júnior Dar-
zinho (Pros), teve seu carro 
alvejado a balas. Ele sofreu 
apenas um corte no braço. 
No carro também estavam 
um motorista e um coorde-
nador de campanha.

No dia 23 de outubro, o 
carro da candidata a prefeita 
de Condado, Landinha Go-
mes (PDT), também foi alvo 

de tiros. Ela estava acompa-
nhada do candidato a verea-
dor Renato Gomes. Ninguém 
se feriu. Ainda não foi com-
provada qualquer motivação 
política, mas o primeiro caso 
a chamar a atenção das au-
toridades, no entanto, foi o 
do candidato a vereador de 
Santa Rita, Assis da Capoei-
ra, que também teve o carro 
alvejado no primeiro dia de 
outubro. Ele não se feriu.

Tropas federais
A polícia investiga todos 

esses casos e até o começo 
da tarde de ontem ainda não 
havia conclusões ou com-
provações de que os eventos 
tiveram motivações políticas.

Por causa desses acir-
ramentos, quatro pedidos 
de tropas federais ainda tra-
mitam no Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba. Eram 
seis pedidos, mas na última 
semana dois deles já foram 
negados: em Alhandra e em 
Fagundes. Restam, portanto, 
os que incluem os municí-

pios de Pedras de Fogo, Brejo 
do Cruz, Condado e Ingá. Os 
processos estão com relato-
res e devem ser julgados esta 
semana.

De acordo com a asses-
soria de comunicação do 
Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba, depois de apro-
vados pela Corte do Esta-
do, esses pedidos precisam 
também do aval do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), em 
Brasília.

Atentados e mortes
O vereador Antônio de 

Souza Araújo (PTB), 55 anos, 
foi morto a tiros em frente à 
Câmara Municipal de Natu-
ba, no Agreste paraibano, em 
maio do ano passado. O cri-
me está entre os sete casos 
de assassinatos e atentados 
contra políticos na Paraíba, 
apontados pelo levantamen-
to ‘Violência Política e Eleito-
ral no Brasil’.

Os dados reúnem cri-
mes com característica em 
cenário de disputas políticas, 

econômicas ou de conflitos 
de interesse e os estudos fo-
ram realizados pelas organi-
zações não-governamentais 
Terra de Direitos e Justiça 
Global.

Os números do relató-
rio são de janeiro de 2016 a 
primeiro de setembro deste 
ano e as vítimas são políticos 
eleitos, candidatos e pré-can-
didatos, de crimes de assas-
sinatos, ameaças, agressões 
e ofensas. Dos sete crimes 
de assassinatos e atentados 
apontados na Paraíba, dois 
ocorreram no município de 
Livramento, no Cariri.

Por crimes de ameaça, 
o Estado registrou três ca-
sos, no período pesquisa-
do. Sendo tipificados pelo 
estudo como: ameaças de 
terceiros contra agentes po-
líticos; ameaças difusas com 
o uso de internet, aplicati-
vos e redes sociais; ameaças 
de agentes políticos contra 
outros agentes políticos e 
ameaças de agentes políticos 
contra terceiros.

Eleições: secretaria antecipa reforço policial

TJPB elege amanhã o seu novo presidente

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

bastante democrática e ou-
vindo os segmentos do Ju-
diciário estadual”, afirmou 
o desembargador.

O desembargador Fred 
Coutinho afirmou que assu-
mir o cargo de corregedor-

geral é uma responsabilida-
de muito grande. Enfatizou 
que a nova mesa diretora, 
junto ao diretor da Esma, 
dará continuidade à gestão 
do desembargador Márcio 
Murilo. “Foi a gestão do de-

sembargador Márcio Murilo 
que, mesmo neste momento 
de pandemia, soube superar 
e ultrapassar os empecilhos 
da vida”, ressaltou.

“Somos uma equipe for-
mada não apenas pela mesa 

diretora, mas por todos que 
compõem o Tribunal de Jus-
tiça”, afirmou o desembar-
gador Ricardo Vital, ao con-
siderar que, para ele, é uma 
honra assumir a direção da 
Esma.



Brasileira integra força-tarefa
de Joe Biden contra a covid-19
Luciana Borio dedicou boa parte de sua vida profissional e acadêmica à construção de um programa de biodefesa nos EUA

A brasileira especialista 
em biodefesa Luciana Borio 
integrará a força-tarefa contra 
o coronavírus anunciada on-
tem pelo presidente america-
no eleito Joe Biden. Liderada 
pelos médicos David Kessler, 
Vivek Murthy e Marcella Nu-
nez-Smith, a equipe será res-
ponsável em elaborar um pla-
no para a nova administração 
democrata combater a pan-
demia que já matou mais de 
230 mil pessoas nos Estados 
Unidos.

Luciana Borio é brasileira, 
mas dedicou boa parte de sua 
vida profissional e acadêmica 
à construção de um progra-
ma de biodefesa nos Estados 
Unidos que prevê, entre ou-
tras coisas, a preparação para 
enfrentar uma pandemia. Nos 
últimos três anos, ela assistiu 
a um esvaziamento do sistema 
contra epidemias que ajudou a 
colocar de pé.

Ela começou a trabalhar 
no governo americano na pre-
sidência de George W. Bush 
depois do atentado às Torres 
Gêmeas, em 2001, e de lá para 
cá assumiu cargos de lideran-
ça nos governos Barack Oba-
ma e Donald Trump. Foi dire-
tora para preparação médica 
e de biodefesa do Conselho 
de Segurança Nacional, que 
assessora a Casa Branca - ór-
gão que foi extinto no governo 
Trump.

Em maio, em uma entre-
vista ao Estadão, Borio afir-
mou que houve uma mudança 
de direção com a atual admi-
nistração. “Perdemos tempo 
nesses três anos”, afirmou, à 
época.

Também ex-cientista chefe 
do FDA, agência reguladora de 
drogas e alimentos nos EUA, 

foi uma das vozes mais críticas 
à adoção da cloroquina como 
tratamento para a covid-19 an-
tes de comprovação científica 
de sua eficácia. “Partiu meu co-
ração ver como esse assunto foi 
tratado”, disse, em maio.

“Não é a minha prefe-
rência ter políticos fazendo 
propagandas de medica-
mentos para o público, por-
que não são treinados para 
isso, mas é imperdoável ter 
membros da comunidade 
científica usando essas dro-
gas sem os cuidados devidos 
nos pacientes”, afirma.

Na época, ela rebateu o 
argumento de que os inter-
nados em situação crítica 
“não têm nada a perder” e 
portanto valeria à pena usar 
tratamentos não compro-
vados: “Isso pode fazer mal 
para pacientes que já estão 
em uma posição vulnerável. 
Mesmo os mais doentes têm 
muito a perder com mau uso 
de medicamentos”.

Na entrevista, a especia-
lista brasileira defendeu que 
o governo federal precisava 
coordenar esforços com o se-
tor privado e com os estados 
para poder combater a pan-
demia, o que não estava acon-
tecendo nos EUA.

A cientista defendeu que 
o governo federal precisava 
ter assumido a responsabi-
lidade de um fornecimento 
adequado de equipamentos 
de proteção individual para 
os profissionais de saúde, 
adequados a uma pandemia, 
ou precisava ter comunicado 
isso muito claramente aos go-
vernos dos Estados.

Ela também explicou que 
não adianta ter vacina para 
produzir se não houver de-
pois como administrar a va-
cina por falta de seringas ou 
de agulhas. “Todo esse plane-

Foto: Agência Estado

Vacina será gratuita 
O presidente eleito dos Estados 

Unidos, Joe Biden, afirmou ontem 
que uma possível vacina contra a 
covid-19 será gratuita e pediu aos 
americanos que usem máscara: “Eu 
imploro: usem máscara. Usar másca-
ras não é uma declaração política”, 
disse o presidente eleito dos EUA.

“Minha mensagem para todos 
é que, não importa em quem você 
tenha votado, o que você achava 
antes da eleição, não importa seu 
partido, nós podemos salvar dezenas 
de milhares de vidas se todos usarem 
máscaras pelos próximos meses. Não 
vidas democratas ou republicanas, 

mas americanas”, disse o presiden-
te eleito, em pronunciamento. “Eu 
imploro a vocês, por favor, usem 
máscaras.”

Biden ressaltou que só tomará 
posse em 20 de janeiro de 2021, mas 
afirmou que “vamos começar fazen-
do todo o possível para controlar a 
covid-19”.

O democrata citou o grupo de 
transição e o conselho consultivo que 
nomeou para enfrentar a pandemia 
e falou sobre uma possível contra 
o vírus no dia do anúncio da Pfizer. 
“Vamos seguir a ciência. Vou falar de 
novo: vamos seguir a ciência”.

Democrata eleito trará 
‘marcha verde’ ao Brasil

A vitória do democrata Joe 
Biden para a Casa Branca abre 
caminho para a união dos Esta-
dos Unidos e da Europa numa 
“marcha verde” de pressão na 
direção do governo Jair Bolso-
naro, o que vai exigir pragma-
tismo da diplomacia brasileira 
e do Ministério da Economia 
para impedir que os produtos 
brasileiros sejam atingidos por 
restrições comerciais. O Esta-
dão ouviu especialistas na área 
internacional sobre o que pode 
acontecer na economia bra-
sileira com a saída de Donald 
Trump e a chegada de Biden.

“Se nós não fizermos nada, 
é possível que essa nova mar-
cha verde vá se espalhando por 
todos os temas e assuntos”, diz 
o ex-embaixador do Brasil nos 
Estados Unidos, Sérgio Amaral, 
que já esteve duas vezes com 
Biden. Segundo ele, o futuro 
presidente americano é mode-
rado e gosta do Brasil.

Presidente do conselho do 
Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (CEBRI), José 
Pio Borges diz que Biden é o 
presidente dos sonhos de Wall 
Street e certamente não tem 
nenhuma simpatia pelo gover-

no brasileiro, mas não vai agir 
de forma irracional e revan-
chista. Para ele, a disputa im-
portante que envolve a relação 
Estados Unidos, Brasil e China 
é a decisão sobre a adoção da 
tecnologia 5G.

Na União Europeia e no 
Reino Unido, já estão em curso 
consultas públicas para aplicar 
restrições a países que desma-
tam e tributar produtos com 
alto índice de emissão de car-
bono. A expectativa é que Bi-
den se alinhe a essas políticas 
no futuro.

“Isso pode se materiali-
zar em tarifas adicionais para 
as exportações brasileiras. O 
alvo serão os produtos brasi-
leiros que auxiliam no desma-
tamento ou geram emissões 
de carbono”, diz Welber Barral, 
consultor internacional e ex-se-
cretário de Comércio Exterior.

No agronegócio, que pode 
ser atingido por medidas res-
tritivas, a preocupação do mo-
mento é com o futuro do dólar. 
“Nós estamos muito mais preo-
cupados com o que vai acon-
tecer com o dólar. Isso, sim, a 
vitória de Biden modifica”, diz o 
deputado Alceu Moreira (MDB
-RS), presidente da Frente da 
Agropecuária, uma das mais 
poderosas do Congresso.

Crise no governo

Donald Trump demite o secretário de
Defesa do Pentágono por discordância

O secretário de Defesa 
americano, Mark T. Esper, 
foi demitido pelo presidente 
Donald Trump ontem, a úl-
tima vítima na sequência de 
demissões do presidente de 
altos funcionários da segu-
rança nacional que discorda-
ram dele. No Twitter, Trump 
anunciou que Esper estava 
“encerrado”.

Ele será substituído 
pelo diretor do Centro Na-
cional de Contraterrorismo, 
Christopher Miller. “Chris 
fará um ÓTIMO trabalho! 
Mark Esper foi demitido. 
Agradeço por seu trabalho”, 
escreveu sem cerimônias o 
presidente no Twitter, dois 
dias depois do anúncio de 
sua derrota para Joe Biden 
na eleição presidencial.

A queda de Esper era es-
perada há meses, depois que 
ele tomou a rara medida em 
junho de discordar publica-
mente de Trump e dizer que 
tropas militares da ativa não 

deveriam ser enviadas para 
controlar a onda de protes-
tos nas cidades americanas. O 
presidente, que havia amea-
çado usar o Ato de Insurrei-
ção para fazer exatamente 
isso, ficou furioso, disseram 
as autoridades.

O porta-voz de Esper 
tentou, na época, reparar os 
danos, dizendo ao New York 
Times que Trump também 
não queria usar o Ato de 
Insurreição, ou então já o 
teria invocado. “Não conse-
guimos ver a desconexão”, 
disse Jonathan Hoffman, 
porta-voz de Esper.

Esper, de 56 anos, ex-
secretário do Exército e 
ex-executivo da Raytheon, 
tornou-se secretário de De-
fesa no ano passado depois 
que Trump retirou a nomea-
ção de Patrick M. Shanahan, 
secretário de Defesa interi-
no, em meio a um inquérito 
do FBI (polícia federal ame-
ricana) sobre as alegações da 
ex-mulher de Shanahan de 
que ele teria dado um murro 

em seu estômago. Shanahan 
negou as acusações.

Shanahan estava subs-
tituindo Jim Mattis, que 
renunciou ao cargo de se-
cretário de defesa em 2018, 
citando suas próprias dife-
renças com o presidente.

Vacina 
O presidente dos EUA, 

Donald Trump, usou on-
tem a  sua conta oficial no 
Twitter para comemorar a 
notícia de que uma vacina 
experimental desenvolvida 
pela Pfizer e BioNTech se 
mostrou 90% eficaz na pre-
venção do coronavírus.

 “Mercado acionário 
em forte alta, vacina logo 
virá”, publicou Trump na 
rede social, celebrando a 
“ótima notícia”. 

Logo após a divulgação 
de comunicado da Pfizer e 
da BioNtech, os mercados fi-
nanceiros internacionais rea-
giram com euforia. Às 9h45 
(de Brasília), em Nova York, 
o índice futuro do Dow Jones 

saltava mais de 5%, enquanto 
as bolsas europeias dispara-
vam entre 4% e 7%.

Comunicado
A Pfizer e a BioNTech 

anunciaram ontem que a 
vacina experimental que de-
senvolvem de forma conjun-
ta se mostrou 90% eficaz na 
prevenção do coronavírus, de 
acordo com dados prelimina-
res da terceira fase dos estu-
dos clínicos. As farmacêuticas 
são as primeiras a comprova-
rem a eficácia do imunizador 
para a doença que já matou 
mais de 1 milhão de pessoas 
em todo o mundo.

Em comunicado, as 
empresas informaram que 
avaliaram a situação de 94 
voluntários das pesquisas 
que contraíram a covid-19 e 
desenvolveram pelo menos 
um sintoma. Os testes não 
foram capazes de garantir a 
segurança da fórmula, mas 
as companhias esperam ob-
ter respostas nessa área nas 
próximas semanas.

Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

Agência Estado

Adriana Fernandes
Agência Estado

jamento é muito importante, 
apesar de não ser algo que 
recebe atenção como um pro-
grama contra armas biológi-
cas”, disse, na entrevista.

Carioca, Borio vive nos 
EUA desde os 17 anos. A 
cientista-médica fez seu MD 
na George Washington Uni-
versity. Completou residên-
cia na Weill Cornell Medical 
Center e se especializou em 
doenças infecciosas na Johns 
Hopkins University. Ela tam-
bém cursou “critical care me-
dicine” na National Institute 
of Health.

No ano passado, ela tinha 
saído do setor público para 
trabalhar na In-Q-Tel, uma 
empresa de investimento es-
tratégico em tecnologia para 
defesa e segurança nacional.

Brasil-Mundo
Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos VieiraUNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de novembro de 2020

A brasileira Luciana Borio, que reside 
nos EUA desde os 17 anos, é especialista 
em biodefesa e ex-cientista chefe do 
FDA, agência reguladora de drogas
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Campinense segue na zona de classificação do Brasileiro da Série D e depende apenas de si, faltando três jogos

Atlético também está na 
briga por vaga na 2a fase

Faltando três jogos para 
o encerramento da primeira 
fase do Campeonato Brasilei-
ro da Série D, os dois repre-
sentantes paraibanos na com-
petição, que estão inseridos 
no grupo 3, possuem chances 
reais de classificação para o 
mata-mata. O Campinense, 
mesmo tendo perdido para 
o Floresta-CE, fora de casa na 

última rodada por 2 a 1, ainda 
é o quarto colocado com 13 
pontos, enquanto que o Atlé-
tico de Cajazeiras subiu para 
a quinta posição, agora com 
12, depois da vitória diante 
do Guarany, em Sobral.

A equipe de Cajazeiras 
tem a chance de subir ainda 
mais na tabela porque terá 
dois jogos seguidos em casa 
contra o Floresta e depois o 
Salgueiro, equipes que estão 
no topo da tabela e encerra a 

sua participação fora de casa 
diante do Globo-RN. O time do 
Rio Grande do Norte tem 11 
pontos e matematicamente 
está na briga pela classifica-
ção. A situação mais compli-
cada é a do Guarany de Sobral 
com apenas nove pontos e em 
queda livre nesta reta final.

Já a Raposa ainda enfren-
tará o Guarany, no Amigão, 
depois vai ao Sertão pernam-
bucano pegar o Afogados e 
encerra a primeira fase em 

casa contra o América de 
Natal. O Rubro-Negro preci-
sa fazer o dever de casa nos 
dois jogos no Amigão e ainda 
terá um confronto direto pela 
vaga contra o Afogados, fora 
de seus domínios. O retros-
pecto fora de Campina Grande 
é muito ruim já que perdeu 
para Guarany, Atlético, Sal-
gueiro e Floresta. Nos cinco 
jogos em casa venceu três e 
empatou dois.

Depois de 11 rodadas 

disputadas, o América-RN é 
o líder isolado do grupo com 
24 pontos, seguido do Sal-
gueiro-PE e Floresta-PE com a 
mesma pontuação, 20 pontos, 
mas o time pernambucano 
leva a melhor nos critérios 
de desempate. O Campinen-
se é o quarto e o Atlético, o 
quinto, com 13 e 12 pontos, 
respectivamente, e na sexta 
colocação vem o Globo-RN, 
que possui 11. Nas últimas 
posições estão Afogados-PE 

com 10, na sétima e o Guarany 
é o lanterna, que somou ape-
nas nove pontos.

Ao longo da competição, 
a Raposa acumula três vitó-
rias, quatro empates e quatro 
derrotas, enquanto que o clu-
be cajazeirense venceu qua-
tro partidas e foi derrotado 
sete vezes. Vale lembrar que 
o Atlético tem mais vitórias 
que o Campinense e ainda não 
conquistou nenhum empate 
na competição.

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

Auto fica distante da classificação

Felipe Melo para por quatro meses

Tite sem Neymar
contra Venezuela

Flamengo demite Domènec Torrent após goleadas no Brasileirão

Após a segunda derrota em casa - re-
vés de 2 a 1 para o UDA-AL no último 
domingo no Almeidão -, o Auto Espor-
te segue na quarta colocação do grupo 
3 do Campeonato Brasileiro da Série 
A2 Feminino. A outra derrota em casa 
foi para o Bahia por 5 a 1 na rodada 
de número dois. O time conquistou 
uma vitória na estreia diante do Náu-
tico, fora de seus domínios, por 3 a 1 
e ainda empatou com o Cruzeiro, do 

Rio Grande do Norte, em 2 a 2. Para 
a segunda fase se classificam apenas 
os dois melhores de cada grupo e 
ainda os quatro melhores terceiros 
colocados entre os seis grupos, daí 
o time paraibano ainda ter chance, 
mesmo remota, pois terá d evencer 
o Sport, fora de casa, na próxima 
sexta-feira, às 16 horas, no  Estádio 
Ademir Cunha, e ainda torcer por uma 
combinação de resultados.

Exames, ontem, constataram que o 
meio-campista Felipe Melo, do Pal-
meiras, sofreu uma fratura no tornozelo 
esquerdo no jogo desse domingo, em 
São Januário, diante do Vasco, pela 20ª 
rodada do Campeonato Brasileiro. O 
jogador será submetido a uma cirurgia 
e o tempo previsto para recuperação é 
de três a quatro meses. A lesão ocorreu 
aos 34 minutos do segundo tempo de 
forma involuntária. Zé Rafael empurrou 

Neto Borges, que caiu em cima da per-
na esquerda de Felipe Melo, causando 
a lesão. O Palmeiras já havia feito as 
cinco substituições e o volante deixou o 
gramado amparado por membros da 
comissão técnica. No banco de reservas, 
após fazer gelo no local da contusão 
para diminuir o inchaço, o departamen-
to médico do Palmeiras disponibilizou 
uma bota ortopédica para que Felipe 
Melo se dirigisse até o vestiário..

O técnico Tite, da seleção brasilei-
ra, vive uma situação inédita nesta 
semana. Pela primeira vez desde a 
chegada ao cargo, há quatro anos, 
o treinador não terá nem Neymar 
nem Coutinho para uma partida em 
data oficial. Ontem, o elenco iniciou 
a preparação para as Eliminatórias 
da Copa com a preocupação de se 
reinventar.
A situação poderia ser pior porque 
a tendência é Neymar ser desfal-
que apenas na partida da próxima 
sexta-feira, contra a Venezuela, no 
estádio do Morumbi. A CBF espera 
o retorno dele para o compromis-
so seguinte, contra o Uruguai, em 
Montevidéu, na terça-feira. O ata-
cante do Paris Saint-Germain está 
com um desconforto muscular na 
perna esquerda e tem passado por 
tratamento intensivo. Pedro, do Fla-
mengo foi convocado para o primei-
ro jogo e o elenco tem 24 jogadores.

O Flamengo anunciou a demissão do técnico Domènec Torrent no início da tarde de ontem. O treinador espanhol, contratado em julho para 
substituir Jorge Jesus, foi dispensado depois da goleada sofrida para o Atlético-MG por 4 a 0, no domingo, pela 20ª rodada do Brasileirão. 
Ex-auxiliar de Pep Guardiola, o treinador, de 58 anos, deixa o clube após pouco mais de três meses. Ele havia sido escolhido para dar continuidade 
ao bem-sucedido trabalho de Jorge Jesus, que decidiu retornar ao Benfica em julho. Em breve comunicado, o Flamengo informou que Domènec 
e sua comissão técnica foram desligados e informou que a atividade da terça-feira será comandada por Maurício Souza, técnico do time sub-20. 
Ele deve dirigir o time interinamente no duelo contra o São Paulo, amanhã, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Curtas
Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Campeonato Brasileiro da Série D - Grupo 3

PArTiciPANTes PG J V e D GP Gc sG
1º América-RN 24 11 7 3 1 22 6 16
2º Salgueiro-PE 20 11 5 5 1 14 6 8
3º Floresta-CE 20 11 5 5 1 14 8 6

4º Campinense-PB 13 11 3 4 4 11 12 -1
5º Atlético-PB 12 11 4 0 7 13 15 -2
6º Globo-RN 11 11 2 5 4 11 16 -5
7º Afogados-PE 10 11 3 1 7 11 25 -14
8º Guarany-CE 9 11 2 3 6 9 17 -8

Clima de muita alegria no vestiário 
do Atlético após a vitória de 1 a 
0 sobre o Guarany, no interior do 
Ceará, no domingo passado
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Goleada de 7 a 0 no Imperatriz dá novo ânimo ao time, que pode sair do Z2 da Série C já na próxima rodada

Botafogo e Treze ficam mais 
distantes do rebaixamento

Botafogo e Treze vol-
taram a ficar próximos  na 
tabela de classificação do 
Grupo A do Campeonato 
Brasileiro da Série C, após 
os resultados da 14ª rodada 
no último final de semana 
tanto em relação ao descen-
so como ao acesso, já que 
a diferença para o quarto 
colocado chega a três pon-
tos, no caso do Alvinegro de 
Campina Grande e a quatro 
em relação ao time da estre-
la vermelha.  Por enquanto, 
a maior preocupação é com 
a ameaça de rebaixamen-
to, mas a briga por classi-
ficação ainda é real e têm 
quatro jogos para definir a 
situação. 

O Belo, que melhorou o 
seu astral depois de aplicar 
a maior goleada da competi-
ção com os 7 a 0 em cima do 
Imperatriz, sábado passado, 
no Almeidão, deixou o técni-
co Evaristo Piza, estreante 
no seu retorno ao clube, con-
fiante de que o clube pode ir 
mais longe.

“Tem de parabenizar o 
grupo, não só pelo placar 
alcançado, mas pela deter-
minação em buscá-lo, in-
dependente da fragilidade. 
A expulsão de um  jogador 
deles no início da partida 
nos facilitou, mas a entrega, 
a união e o ambiente gostoso 
desde o início do trabalho 
contribuiu. Não podemos 
nos empolgar tanto até por-
que teremos mais dificul-
dades pela frente. Vamos 
enfrentar o Vila Nova fora 
de nossos domínios e temos 
nove dias para trabalhar, 
agora num clima bem mais 
ameno”, disse o técnico após 
a vitória, acrescentando que 
o saldo de gols foi importan-
te, saindo de cinco negativo 
para dois positivo. O Botafo-
go ainda ocupa a nona posi-
ção com 15 pontos, na zona 
de rebaixamento.

O próximo jogo do Bota-
fogo será na segunda-feira, 
dia 16, diante do Vila Nova-
GO, a partir das 18 horas, no 
Estádio Onésio Brasileiro 

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com
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Nem todo estrangeiro é o máximo
Não há como negar os benefícios que o 

técnico Jorge Jesus trouxe ao futebol brasileiro, 
ao tornar o Flamengo um time vencedor, ado-
tando uma forma de jogar de forma ofensiva, e 
ao mesmo tempo, não deixando os adversários 
jogarem. É bem verdade que ele teve nas mãos 
um elenco muito forte de muita qualidade, mas 
sem ele, com certeza, o Flamengo seria apenas 
uma equipe forte, um dos favoritos a ganhar o 
título, nunca um time tão superior aos demais 
do futebol brasileiro, quase que imbatível na 
América.

Para quem duvidava da importância de 
Jorge Jesus para o Flamengo e atribuía ao forte 
elenco as glórias conquistadas, deve estar hoje 
revendo a sua opinião. Afinal, o Flamengo de 
hoje tem um elenco ainda mais forte do que 
tinha no ano passado, e nem por isso o time está 
atropelando os adversários como acontecia. 
Aliás, ele passou a ser atropelado em algumas 
partidas, de forma vexatória, como aconteceu 
no domingo contra o Atlético-MG, e também 
contra o São Paulo e Independiente Del Valle. 
Até o Atlético de Goiás, sem querer aqui menos-
prezar o time de Goiânia, fez a festa. Paciência, 
perder de 3 a 0 foi também vexatório.

Não dá para negar que o técnico Domènec 
tem a grande parcela de culpa por ter transfor-
mado o time em apenas um grande time. Até 
o rendimento de alguns jogadores caíram de 
produção, enquanto que com Jorge Jesus, alguns 
que andavam em baixa, como Arão por exem-
plo, conseguiram jogar um bolão na temporada. 
Extrair o melhor de um jogador é também a 
função de um bom técnico.

Não adianta dizer que foi doloroso, que 
treinou dois dias a defesa, e ela ser a segunda 
pior do Brasileirão, com jogadores comprados 
a peso de ouro, como foi o Gustavo Henriques 
e o Léo Pereira por exemplo. A verdade é que 
Domenec alega que não teve muito tempo para 
trabalhar, mas muitos outros técnicos também 
não teve e nem por isso transformaram os times 
de vencedores para fáceis de levar goleadas. E o 
que dizer de 8 zagas diferentes e tantas escala-
ções desiguais. Poupar ou não poder escalar o 
time por contusões ou suspensões é uma coisa, 
mas poupar por poupar e não dar um entrosa-
mento necessário e nem saber qual a verdadei-
ra equipe titular é um pouco demais.

O que está acontecendo com o Flamengo 
serve de lição para o futebol que nem tudo 

que vem lá da Europa é muito superior ao que 
temos aqui no Brasil. Domènec  não é o primei-
ro estrangeiro a não fazer sucesso no país do 
futebol. Antes de Jesus, foram feitas algumas 
tentativas e a maioria foi um desastre. 

Trazer um auxiliar de técnico, que nunca 
dirigiu nenhuma equipe do velho continente, e 
que vivia na sombra do Guardiola, foi um verda-
deiro tiro no pé. Se não fosse o valor altíssimo 
da multa rescisória, o espanhol já tinha sido 
demitido juntamente com toda a comissão téc-
nica. Agora, o Flamengo está com uma bomba 
na mão e terá de vender algum jogador para 
pagar a indenização e mandar esses espanhóis 
de volta, ou do contrário, vai ter de aguentar a 
fúria de sua imensa torcida, que não vai poupar 
esforços para exigir a sua saída e causar muitos 
incidentes desagradáveis. A verdade é que o 
clube de melhor elenco do país e com a melhor 
situação financeira de todos está mergulhado 
em uma crise, e vem desagradando muito aos 
torcedores, que já não confiam mais no time e 
na conquista de títulos. É um time previsível, 
com um bom ataque que pode ser contido com 
uma forte marcação, e que sem a bola é um dos 
piores do campeonato, com uma defesa de fazer 

dó. Isto é fato e não dar para negar. A solução 
está na cara, “Adiós hermanos espanhóis, voso-
tros no entiendes nada de fútbol” .

Série C
Os times paraibanos não surpreenderam 

suas torcidas neste final de semana. O Botafogo 
goleou o saco de pancadas Imperatriz, em João 
Pessoa, e o Treze perdeu para o favorito Remo, 
em Belém do Pará. Parece que a briga pelo re-
baixamento será mesmo entre Botafogo e Treze. 
Mas quem sabe, os dois não possam se livrar e 
colocar a Jacuipense lá. Só resta torcer.

Série D
O Atlético ressuscitou no Brasileiro. O 

Trovão Azul foi a Sobral e venceu o Guarany, 
encostando no G4. E adivinha quem é o quarto 
colocado? o Campinense, que tem 13 pontos, 
após uma nova derrota, ou seja, um ponto 
apenas à frente do Atlético, que agora tem 12. 
Mais uma briga de paraibanos por uma vaga, 
neste caso para a classificação à segunda fase da 
competição. É triste ver um paraibano podendo 
derrubar o outro conterrâneo, mas está assim 
nas séries C e D. 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Alvarenga. O clube ainda terá 
jogos no Almeidão contra 
Remo e Treze e um outro fora 
de casa diante do Paysandu.

Treze
A derrota de 1 a 0 para 

o Remo deixa a situação da 

equipe bem mais compli-
cada em relação à zona de 
rebaixamento. A diferença, 
antes de quatro pontos, caiu 
para um com a vitória do Bo-
tafogo sobre o Imperatriz, 
o que promete mais emo-
ções na próxima rodada. O 

técnico Márcio Fernandes  
lamentou o resultado, injus-
to na sua opinião, porque a 
equipe criou e não teve tran-
quilidade para converter em 
gols. “Na minha opinião fize-
mos uma boa partida, tive-
mos até melhor. Não pode 

cometer bobeiras como a  
gente comete. Isso foi  fatal 
contra o Santa Cruz e Pay-
sandu e, agora diante do 
Remo. Temos de trabalhar 
mais e corrigir esses erros”, 
disse Márcio na entrevista 
coletiva.

O próximo jogo do Treze 
será sábado, dia 14, às 17 
horas no Amigão, contra o 
Manaus. Depois o Galo terá 
a Jacuipense, fora de seus 
domínios;  o Vila Nova, no 
Amigão, e na última rodada 
o Botafogo, no Almeidão. 

Campeonato Brasileiro da Série C - Grupo A

ParticiPantes PG J V e D GP Gc sG
1º Santa Cruz-PE 33 14 10 3 1 26 10 16
2º Remo-PA 26 14 7 5 2 18 8 10
3º Vila Nova-GO 24 14 6 6 2 15 8   7

4º Paysandu-PA 19 14 5 4 5 18 14   4
5º Manaus-AM 19 14 4 7 3 14 13   1
6º Ferroviário-CE 18 14 5 3 6 17 16   1
7º Jacuipense-BA 17 14 4 5 5 15 18 -3
8º Treze-PB 16 14 4 4 6 14 15 -1
9º Botafogo-PB 15 14 3 6 5 17 15   2
10º Imperatriz-MA 1 14 0 1 13 8 45 -37

Foto: Josemarphotopress

BoTAFoGo 
n Vila Nova (F)
n Remo(C)
n Paysandu (F)
n Treze (C)

TREzE 
n Manaus (C)
n Jacuipense (F)
n Vila Nova (C)
n Botafogo(F)

FALTAM 4 JoGoS

O técnico Evaristo Piza vibra com a chuva de gols no time maranhense, que serviu para estancar a crise no Botafogo e projetar ainda dias melhores nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição e execução de serviços de manutenção, 
instalação e locação de redes e equipamentos para cilindros destinados ao combate do COVID-19 a 
fim de atender o Fundo Municipal de Areia/PB, com fulcro na Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00124/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00357/2020 - 05.11.20 - 

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - R$ 17.320,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2020
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos de vias no Distrito de Cepilho, Distrito de Mata 

Limpa e Acessos aos Sítios Gitó e Gogó - Areia/Pb. LICITANTE HABILITADO: N.A Engenharia e 
Incorporadora. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 18/11/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Epitácio Pessoa, S/N 
- Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33621237. 
E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 09 de Novembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO N° 00329/2019, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00010/2019.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA EMELO CONSTRUÇOES 
EIRELLI, CNPJ. n° 26.542655/0001-85; OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93.SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de 
Albuquerque / e Melo Construções Eirelli. DATA DA ASSINATURA: 09/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Medicamentos destinado a atender as demandas do Hospital Dr. Hercilio Rodrigues, 
Farmácia Básica, Programa Melhor em Casa (SAD) e CAPS - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00031/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde - Areia/Pb e: CT Nº 00359/2020 - 

09.11.2020–SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOAPITALARES LTDA – R$ 
36.508,10;CT Nº 00360/2020 - 09.11.2020 - PHARMAPLUS LTDA – R$ 50.761,50; CT Nº 00361/2020 
- 09.11.2020 -NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 
– R$ 62.906,80; CT Nº 00362/2020 - 09.11.2020 -CIRURCIGA MONTEBELLO LTDA – R$ 10.500,00; 
CT Nº 00363/2020 - 09.11.2020 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP – R$ 9.287,70; CT Nº 
00364/2020 - 09.11.2020 - PHOSPODONT LTDA - R$ 17.409,80; CT Nº 00365/2020 - 09.11.2020 
- TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – R$ 4.760,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição e instalação de câmeras e material para estruturação de rede de monitora-
mento dos serviços de saúde do município.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00032/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde - Areia/Pb e: CT Nº 00366/2020 - 

09.11.2020–ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA - R$ 56.189,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencial  nº  
00010/2020.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: ERIVALDO GOMES LACERDA MEI – CNPJ Nº 25.226.938/0001-55. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva, 

preventiva periódica e consertos, em ar condicionados, atendendo a solicitação da Secretaria de 
Administração, para todas as Secretarias, à medida de suas necessidades, conforme este Edital, 
conforme especificações no Termo de Referência em anexo ao edital, os quais ficam fazendo parte 
integrante deste edital.

VALOR GLOBAL: R$ 6.390,00 (seis mil, trezentos e noventa reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2020.

Aguiar - PB, 09 de Novembro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2020, que objetiva: Aquisição futura de kit completo de laboratório de ciências e matemáti-
cas para recursos tecnológicos de aprendizagem digital com possibilidades de interação do usuário 
e uso de tecnologias de realidade virtual para alunos das escolas da rede Municipal de ensino de 
Baia da Traição; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ASTRAL CIENTIFICA 
COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 263.700,00.

Baia da Traição - PB, 09 de Novembro de 2020
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição futura de kit completo de laboratório de ciências e matemáticas para re-

cursos tecnológicos de aprendizagem digital com possibilidades de interação do usuário e uso de 
tecnologias de realidade virtual para alunos das escolas da rede Municipal de ensino de Baia da 
Traição. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2020 - Ata de Registro 
de Preços nº 00027/2019, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
00050/2019, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA. DOTAÇÃO: Recursos do 
Convênio Nº 446/2019 e Próprios do Município de Baia da Traição: 02.050 – Secretaria Municipal de 
Educação; 1034 Aquisição de laboratório de robótica e ciência 4490.52.99 Equipamento e Material 
Permanente.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00192/2020 - 09.11.20 - ASTRAL CIENTIFICA 
COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 263.700,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00004/2020, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de 
Laboratório de robótica educacional para o Ensino Fundamental para alunos das escolas da rede 
Municipal de ensino de Baia da Traição; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 268.800,00.

Baia da Traição - PB, 09 de Novembro de 2020
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de Laboratório de robó-
tica educacional para o Ensino Fundamental para alunos das escolas da rede Municipal de ensino 
de Baia da Traição. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00004/2020 - Ata de 
Registro de Preços nº 0003/2020, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 00147/2019, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. DOTAÇÃO: Recursos do 
Convênio Nº 446/2019 e Próprios do Município de Baia da Traição: 02.050 – Secretaria Municipal de 
Educação; 1034 Aquisição de laboratório de robótica e ciência 4490.52.99 Equipamento e Material 
Permanente.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00193/2020 - 09.11.20 - ASTRAL CIENTIFICA 
COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 268.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS 
E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA 
DESSE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IM-
PLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - R$ 179.021,46.

Carrapateira - PB, 05 de Novembro de 2020
CICERO MARCOS MENESES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E 
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA 
DESSE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: H 
MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - R$ 179.021,46.

Carrapateira - PB, 05 de Novembro de 2020
MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA DE 
AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO; DESIGNO os servidores Elisethi Gomes Pergentino, Secretaria, 
como Gestor; e Jonatas Jose Moreira Pessoa, Engenheiro, para Fiscal, do contrato decorrente da 
licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar 
a execução do referido contrato, respectivamente.

Carrapateira - PB, 05 de Novembro de 2020
MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 

DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA 
SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00015/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Carrapateira: 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 04.122.3006.2006 MANUT. DAS ATIVID. 
DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO 05.00 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.3006.2010 
MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA 06.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
E CIDADANIA 04.122.3006.2011 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL 
E CIDADAN 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.3011.2022 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES 
DA S ECRETARIA DE SAÚDE 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.3007.2034 MANUT. 
DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO 09.00 SECRETARIA DE INFRAESTRURU-
RA 04.122.3006.2038 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA. VIGÊNCIA: até 
05/11/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Carrapateira e: CT Nº 00032/2020 
- 05.11.20 - H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - R$ 
179.021,46.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, 
REBOBINAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA – PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI-
COLAS LTDA - R$ 35.650,00.

Carrapateira - PB, 05 de Novembro de 2020
CICERO MARCOS MENESES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, 
REBOBINAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: H MORENO COMERCIO DE 
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - R$ 35.650,00.

Carrapateira - PB, 05 de Novembro de 2020
MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE CONSERTO, REBOBINAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS 
SUBMERSAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO 
DE CARRAPATEIRA – PB; DESIGNO os servidores Elisethi Gomes Pergentino, Secretaria, como 
Gestor; e Jonatas Jose Moreira Pessoa, Engenheiro, para Fiscal, do contrato decorrente da licita-
ção, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do referido contrato, respectivamente.

Carrapateira - PB, 05 de Novembro de 2020
MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSERTO, REBOBINAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS 
SUBMERSAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO 
DE CARRAPATEIRA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Carrapateira 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 03.00 
SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 04.122.3006.2006 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR 
IA DE ADMINISTRACÃO 05.00 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.3006.2010 MANUTENCÃO 
DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA 06.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
04.122.3006.2011 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN 
07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.3011.2022 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S 
ECRETARIA DE SAÚDE 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.3007.2034 MANUT. DAS 
ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO 09.00 SECRETARIA DE INFRAESTRURURA 
04.122.3006.2038 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA. VIGÊNCIA: até 
05/11/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Carrapateira e: CT Nº 00033/2020 
- 05.11.20 - H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - R$ 
35.650,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2020
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº 00005/2020 – cujo Objeto 

é: “Construção da Praça no Distrito de Barreiras”. Decisão PROCEDENTE o recurso apresentado 
pela empresa CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA - CNPJ: 09.578.438/0001-26, alterando a 
decisão anteriormente prolatada, considerando a mesma HABILITADA para a fase de abertura de 
propostas e IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa OBRAPLAN EMPRESA DE 
LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA - CNPJ: 26.764.981/0001-37, mantendo, inalterada 
a decisão anteriormente prolatada, onde foi considerada INABILITADA a empresa recorrente. Re-
ferência legal: Lei nº. 8.666/93. Data do Julgamento do Recurso: 09/11/2020. Vistas do processo 
poderão ser obtidas perante a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada a 
sessão pública para abertura das propostas preços para o dia 17/11/2020, às 10h30min, Setor de 
Licitações da Prefeitura de Caraúbas/PB. 

Caraúbas – PB, 09 de novembro de 2020.
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2020
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº 00006/2020 – cujo Objeto 

é: “Reforma da Praça da Igreja”. Decisão PROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa 
CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA - CNPJ: 09.578.438/0001-26, alterando a decisão ante-
riormente prolatada, considerando a mesma HABILITADA para a fase de abertura de propostas 
e IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA 
E CONSERVACAO URBANA LTDA - CNPJ: 26.764.981/0001-37, mantendo, inalterada a decisão 
anteriormente prolatada, onde foi considerada INABILITADA a empresa recorrente. Referência legal: 
Lei nº. 8.666/93. Data do Julgamento do Recurso: 09/11/2020. Vistas do processo poderão ser 
obtidas perante a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada a sessão pública 
para abertura das propostas preços para o dia 17/11/2020, às 10h30min, Setor de Licitações da 
Prefeitura de Caraúbas/PB. 

Caraúbas – PB, 09 de novembro de 2020.
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 25014/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDA-
MENTO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO 25014/2020 DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Campina Grande: Classificação Orçamentária: 08 244 1017 2121; 08 244 1017 2116; 08 243 
1018 2114 –; 08 244 1018 2123; 08 244 1018 2127; 08 244 1017 2118; 08 243 1017 2115; 08 244 
1018 2120 - Ações dos, 08 243 1029 2126 –; 08 243 1017 2117 -; 04 122 2001 2128 -; 08 244 1018 
2119 .- 3390.30 Fonte de Recursos: 1001/1311 Vigencia até 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande e: CT Nº 25105/2020 –06.11.20 MEGA 
MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 08.370.039.0001-02 Valor: R$ 70.160,00; 
CT Nº 25106/2020 – 06.11.20 PARAIBA E COMERCIO EM GERAL EIRELI  CNPJ: 19.594.219/0001-
94 Valor: R$ 25.675,00: Data Da Assinatura: 06.11.20. MAESIO TAVARES DE MELO Secretario 
Municipal de Assistência Social
 

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020
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 25 de Novembro 
de 2020, por meio do site https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de recolhimento, depósito, 
guarda e auxílio na organização de leilões públicos de veículos apreendidos em razão de medidas 
administrativas previstas na Lei nº 9.503/1997, aplicadas pela Superintendência de Trânsito e 
Transporte Públicos – STTP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 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 legislação pertinente, consideradas as al-
terações 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.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp. 

Campina Grande - PB, 06 de Novembro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 01.020/2019-PROCON-CSL.
PARTES:PROCON - CG /ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA (HOTEL SERRANO). OBJETO CON-
TRATUAL: AQUISIÇÃO DO 01 (UM) IMÓVEL MEDINDO 312,00 M² DO TERRENO E 246,68 M² DE 
ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO ERNANI LAURITZEN, 238 – CENTRO 
- 58400-133, CAMPINA GRANDE – PB.OBJETO DO ADITIVO: SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL. PERÍODO: MAIS 12 MESES A CONTAR DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020. FUNDA-
MENTO: COM FULCRO NO O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL 
O ARTIGO 65, INCISO I ALÍNEAS “B”, §§§ 1º, 2º E 5º  E ARTTIGO 57 §§§ 1º 3º E 4º, DA LEI Nº 
8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES IN VERBISE INEXIGIBILIDADE Nº 01.002/2019. SIGNATÁRIOS: 
RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR / ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA (HOTEL SERRANO). 
DATA DEASSINATURA: 06 DE NOVEMBRO DE 2020. 

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020
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 23 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: Contratação de Empresa Especializada 
para prestação de serviços para Produção Cenográfica e Ornamentações Natalinas. No Prédio 
Sede da STTP e Adjacências, Conforme Projeto Anexo. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. 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 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) 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, 06 de Novembro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2020
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor de GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI CNPJ 
23.871.427/0001-60 VALOR 228.342,30. Em consequência, ficam convocados os proponentes para 
assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena 
de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 
83-3372-2246.

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

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI 
CNPJ 23.871.427/0001-60 VALOR 228.342,30. Demais informações 83-3372-2246.

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

O Sr. Prefeito do Município de Curral de Cima/PB, no uso de suas atribuições legais e CONSI-
DERANDO a necessidade de Readequação de Preços, com vistas a uma aquisição satisfatória e 
para melhor atender ao interesse da administração.

RESOLVE:
REVOGAR em 09 de Novembro de 2020 todos os seus termos, por interesse da administra-

ção, o processo licitatório Pregão Presencial 010/2020, cujo objeto é a “Aquisição e Instalação de 
Equipamentos Esportivos (conforme Contrato de repasse de nº 1057640-11/2018 (873831) de 
acordo com a Proposta de nº 033089/2018) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Curral de Cima - PB”.

Curral de Cima/PB, 09 de Novembro de 2020.
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00046/2020, para o dia 18 de 
Novembro de 2020 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 09 de Novembro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS 
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007–SE-
CRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.306.1003.2010 – AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P 
MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 122. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Esperança e:CT Nº 00263/2020 - 27.10.20 - Merilucia da Silva - ME 
- R$ 50.053,50; CT Nº 00264/2020 - 27.10.20 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 25.445,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos destinados ao Hospital Municipal, Farmácia 

Básica e SAMU deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00018/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00286/2020 - 30.10.20 - WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 241.694,50; CT Nº 00287/2020 
- 30.10.20 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 1.636,00; CT Nº 
00288/2020 - 30.10.20 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 3.216,10; CT Nº 00289/2020 - 30.10.20 - NN-
MED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 25.439,00; CT Nº 
00290/2020 - 30.10.20 - DROGAFONTE LTDA - R$ 32.299,50; CT Nº 00291/2020 - 30.10.20 - A. 
COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 147.506,20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO REMANESCEN-

TE DA RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa nº DV00019/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00129/2020 - Matrix 
Construtora Ltda - EPP - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 2 meses. ASSINATURA: 21.10.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

DA RUA DO SOL NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº 
DV00018/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00128/2020 - Versatta Serviços 
e Constuções Eireli - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 2 meses. ASSINATURA: 09.10.20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00080/2020, que objetiva: Aquisições de testes 
rápidos para o COVID–19, bem como demais produtos em combate a pandemia, conforme termo 
de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: EDILANE DA COSTA CARVALHO – LOJÃO DO DENTISTA - R$ 375.509,00. Fica o licitante 
convocado para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 09 de Novembro de 2020
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº. 010/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE E PARQUE INFANTIL NO MUNÍCIPIO 
DE GURJAO - PB. Data de abertura: 25/11/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e 
demais documentos pertinentes estarão à disposição no site: www.tce.pb.gov.br ou no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. 
Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 09 de novembro de 2020
Diêgo Gurjão Ramos

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, CNPJ nº 08.885.139/0001-71, rua Pedro Lopes Brasileiro sn, 

Centro, Igaracy -PB, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público para conheci-
mento dos interessados, que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2020, com o seu Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de profissionais de saúde (terceirização) para combate ao 
vírus Covid–19 (Corona vírus) no Município de Igaracy – PB, a licitação procedeu FRACASSADA, 
por ter sido desclassificadas todas as empresas participantes do certame, conforme consta nos 
autos do referido processo.

Igaracy - PB, 03 de Novembro de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00029/2020. OBJETO: Aquisição de Medicamentos 

Destinados a Farmácia Básica do Municipio de Igaracy – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 04/11/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 088/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00034/2020
OBJETO: Locação de um veículo tipo Caminhão modelo Operacional com compactador de 

lixo acoplado, para atender as necessidades da limpeza urbana; e 01 (um) e um veículo de tipo 
Caminhão equipado com caçamba, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura 
do Município de Ingá.

 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Pregão 

Presencial n.º 00034/2020, a empresa LADIMIR LEAL LIRA – ME, no valor total de R$ 49.600,00 
(Quarenta e nove mil e seiscentos reais).

 Ingá(PB), 6 de novembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 087/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00033/2020
OBJETO: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atender as necessidades dos Postos de 

Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município de Ingá.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Pregão 

Presencial n.º 00033/2020, as empresas: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA – itens: 03,04,06,08,09,10,11,12,13 e 14, no valor total de R$ 16.579,50 
(Dezesseis mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos); e DISMENE DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI – itens: 01,02,05 e 07, no valor total de R$ 
5.184,50 (Cinco mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

 Ingá(PB), 6 de novembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 151/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, 

CNPJ nº 02.977.362/0001-62.
OBJETO: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atender as necessidades dos Postos de 

Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 16.579,50 (Dezesseis mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta 

centavos).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, FARMÁCIA BÁSICA e FUS.
VIGÊNCIA: 06/11/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 6 de novembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 153/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: LADIMIR LEAL LIRA – ME, CNPJ nº 14.718.953/0001-02.
OBJETO: Locação de um veículo tipo Caminhão modelo Operacional com compactador de lixo 

acoplado, marca Wolksvagem, modelo 210, ano/modelo de fabricação 2003/2004, para atender as 
necessidades da limpeza urbana; e 01 (um) e um veículo de tipo Caminhão equipado com caçamba, 
marca Mercedes Benz, modelo Atego 1418, ano/modelo de fabricação 2008/2008, para atender as 
necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 49.600,00 (Quarenta e nove mil e seiscentos reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 06/11/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 6 de novembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 152/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI, 

CNPJ nº 16.682.179/0001-44.
OBJETO: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atender as necessidades dos Postos de 

Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 5.184,50 (Cinco mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, FARMÁCIA BÁSICA e FUS.
VIGÊNCIA: 06/11/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 6 de novembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de conclusão do campo de futebol no municí-

pio de Imaculada–PB. Licitantes Habilitados: Construtora J. Galdino Eireli; DK Construções Eireli; ELF 
Teixeira Construções e Serviços Eireli EPP; Jhonatan Andrade da Silva Eireli; PolyefeConstrucoes, 
Limpeza e ConservacaoEireli; Ranulfo Tomaz da Silva; RDA Construcoes e Empreendimentos Eireli; 
Somos Construções Eireli. Licitante Inabilitado: Torres e Andrade Construções, Pré–Moldados e 
Serviços Ltda. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
17/11/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis ou pelo E-mail: sappmijackson@gmail.com. 

Imaculada - PB, 10 de novembro de 2020
GLEITON CARMO SILVESTRE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2020, que objetiva: 
Aquisição de gêneros alimentícios com entrega parcelada destinado a composição da merenda 
escolar da rede municipal de ensino. Homologo o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: Coroa Comercio e Fracionamento de Cereais Ltda-EPP - R$ 218.244,00.

Imaculada - PB, 10 de novembro de 2020
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios com entrega parcelada destinado a composição da 

merenda escolar da rede municipal de ensino. Fundamento legal: Pregão Eletrônico nº 00003/2020. 
Dotação: Vigência: até o final do exercício financeiro de 2020. Partes Contratantes: Prefeitura 
Municipal de Imaculada e: CT Nº 00048/2020 - 15.10.20 - Coroa Comercio e Fracionamento de 
Cereais Ltda-EPP - R$ 218.244,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.445/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.069/2020
DATA DE ABERTURA: 18/11/2020 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

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

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

João Pessoa, 09 de novembro de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO – CONTRATO Nº 33002/2019
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 33002/2019 – CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 

NA PORÇÃO NORTE DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS EM JOÃO PESSOA, 
EM JOÃO PESSOA/PB.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33039/2018.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: CBA CONSTRUÇÕES Ltda., CNPJ (MF) nº 09.605.291/0001-16, Inscrição 

Municipal nº 0467586.
OBJETO: o prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, em 

decorrência da necessidade de se prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo de execução.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) Classificação Funcional: 08.108.15.451.5365.1290 – Implan-

tação e execução de obras especiais; b) Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – obras e instalações; 
c) Fontes de Recursos: 1001 Recursos Ordinários e 1510 – Outras Transferências de Convênios 
ou Contratos de Repasse da União, integrante do PPA 2018/2021, pertencente ao orçamento da 
Secretaria de Planejamento.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93
DATA DA ASSINATURA: 06/11/2020

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

Secretário de Planejamento
CONTRATANTE

Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal de Infraestrutura

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA N° 33008/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE LINEAR 
NAS 3 (TRÊS) RUAS NOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE 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° 33008/2020: 

EMPRESAS CLASSIFICADAS: NV CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 6.069.092,30;  ARKO CONS-
TRUÇOES LTDA R$ 6.075.210,60; CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA R$ 6.858.014,36; CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA R$ 7.161.614,92; CONCREPOXI 
ENGENHARIA LTDA R$ 7.267.918,30 e COENCO SANEAMENTO LTDA R$ 7.748.246,93. EM-
PRESAS DESCLASSIFICADAS: APENGENHARIA LTDA, Por não atender ao item 8.5 do Edital - A 
empresa apresentou inconformidades na apresentação de suas composições de preços unitários e 
COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA, Por não atender ao item 8.5 do Edtital - A empresa 
apresentou inconformidades na apresentação de suas composições de preços unitários: O relatório 
analítico do julgamento das propostas comerciais encontra-se disponível no Portal da Transparência 
da Prefeitura Municipal de João Pessoa e na CEL cujo endereço consta no preâmbulo do edital. 
Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 06 de novembro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/00450/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS da Concor-
rência Pública Nº 07.002/2020, tendo como objeto a Contratação de Empresa especializada de 
engenharia para a Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo 
e Drenagem em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb (Bairro Mumbaba: Rua  Cidade 
de Santa Inês, Rua Cidade de Marizópolis), (Bairro Jardim Cidade Universitária: Rua João Batista 
Carvalho Moura), (Bairro Mangabeira: Rua Filomena Trigueiro da Costa, Rua Cel. Pedro Gonzaga 
de Lima) - LOTE 03. Da análise da proposta de preços oferecida pela parte interessada e na forma 
de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLAS-
SIFICADA 1ª) A3T CONSTRUÇÃO E INCOPRAÇÃO LTDA.- CNPJ Nº 09.047.935/0001-06, com 
o valor global ofertado de R$ 967.248,59. 2ª) ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – ME -  CNPJ Nº 
22.455.563/0001-07, com o valor global ofertado de R$ 992.225,92. 3ª) KANOVA ENGENHARIA 
E CONSTRÇOES LTDA., - CNPJ  Nº 11.306.141/0001-53, com o valor global ofertado de R$ 
1.045.354,89.  3ª) CONSTRUTORA BRTEC LTDA. - EPP.-  CNPJ  Nº 13.493.236/0001-59, com o 
valor global ofertado de R$ 1.216.273,37. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, 
ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão 
Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 
109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº   2020/00450/SEINFRA 
disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada 
no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 09 de novembro de 2020
Teresa ristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEINFRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07031/2020– SEINFRA
PARTES:
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONTRATADA: NV CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO: REFORMA DO CEMITÉRIO DO CRISTO REDENTOR EM JOÃO PESSOA
PRAZO EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06 (seis) meses
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33001/2020.
VALOR: R$ 590.904,18 (quinhentos e noventa mil novecentos e quatro reais e dezoito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SEINFRA: 
a) 11.107.15.452.5099.4507 – CEMITÉRIOS PÚBLICOS 
b) Natureza da despesa: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
c) Fonte de recurso: 1001 – Recursos ordinários;
d) PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Consti-

tuição Federal.
João Pessoa, 06 de novembro de 2020.

SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE
NV CONSTRUÇÕES EIRELI

DANIEL VILAR ESTRELA MOREIRA
CPF Nº 113.046.154-80

CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.067/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMA-
NENTE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/032274.
Data da sessão: 23/11/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 09 de novembro de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição, sob demanda, de aparelhos de ar condicionado, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00023/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pilões: 4490.52 
99 1001 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00077/2020 - 06.11.20 
- THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 19.034,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2020, que objetiva: Aquisição, sob demanda, 
de aparelhos de ar condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE – ME - R$ 19.034,00.

Pilões - PB, 05 de novembro de 2020
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 42/2019, Tomada de Preços nº 002/2019 – Par-
tes: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE e POLYEFE CONSTRUÇÕES, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP. Objeto: prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a 
vigência do contrato, a partir do dia 08/10/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 01de outubro de 2020.
ARIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 029/2020 

Objetivo:Aquisição de veículo tipo passeio 0km para atender as necessidades da Secretaria de 
Educação do município de Serra Grande –PB, de acordo com as especificações técnicas e demais 
disposições descritas no edital.

Data da sessão: 20 de novembro de 2020, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes,  www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com : todos os dias úteis das 
08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 09 de novembro de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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: Con-
tratação de empresa para Aquisição de Veículo Automotor 0 Km, Com As Seguintes Características 
ano/Modelo 2020/2021, 04 Portas, Para 05 Passageiros, Motor 1.0, conforme termo de referência; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CAVALCANTI 
& PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 211.600,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 04 de Novembro de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Veículo Automotor 0 Km, Com As Seguintes 

Características ano/Modelo 2020/2021, 04 Portas, Para 05 Passageiros, Motor 1.0, conforme termo 
de referência. FUND. LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município/Federal: 02110 –02110.10.2007.1111–02.120 –02120.08.244.2016.116 –4490.52.00.00 
–211/214/220/001/311. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00066/2020 - 09.11.20 
- CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 211.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0013/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, através 
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 0013/2020, cujo objeto aAQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO E MATERIAL PERMANENTE, (VEÍCULO AMBULÂNCIA). DATA DA ABERTURA: 23 DE 
NOVEMBRO, ÀS 10:00H (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone (83) 3352-1122. Local: www.comprasgovernamentais.
gov.br/Nº da UASG: 980454/Edital: www.comprasgovernamentais.gov.b / e-mail: sjtigre@hotmail.
com e ainda www.tce.pb.gov.br.

São João do Tigre -PB, 09 de Novembro de 2020
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Novembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças 
diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota municipal. 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 2.051/05; 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) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 09 de Novembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Novembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças 
diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota municipal. 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 2.051/05; 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) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 09 de Novembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 00138/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
OBJETO: contratação de empresa especializada para reforma da Praça Maria Celina Medeiros 

Vilar no Município de Santa Luzia-PB.
PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a empresa 

CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, com 
sede na Rua Doze Irmãos, n° 40 Sala A, Bairro Jardim Vila Nova - Santa Luzia/PB - CEP n° 58.600-
000, inscrita no CNPJ nº 02.069.012/0001-06, por seu representante legal, o Sr. Leonidio de Lima 
Gomes, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 270.172 SSP/PB (2ª 
via) e CPF sob o nº 109.635.884-00.

Dotação Orçamentária: 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
27.813.1004.1021 - Construção de Praças, Parques e Jardins
23.695.1037.1026 - Implantação de Infraestrutura Turística
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras e 

Instalações.
VALOR DO CONTRATO: R$ 146.974,36 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e 

quatro reais e trinta e seis centavos).
Prazo de Execução: 90 (noventa) dias.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 150 (cento e cinquenta) dias, (09/11/2020 a 08/04/2021).

Santa Luzia-PB, 09 de novembro de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional
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