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Setor de serviços tem o 5o 
aumento consecutivo na PB
De acordo com levantamento feito pelo IBGE, as maiores altas ocorrem nas atividades prestadas às famílias. Página 5

Equipes foram enviadas para todos os municípios do Estado com o objetivo de garantir tranquilidade no pleito de domingo; novidade deste ano é a utilização de drones para identificar compra de votos e aglomerações. Página 6

Exército, Polícia Militar e Bombeiros a postos para a eleição

Às vésperas da eleição Joás de Brito Pereira 
Filho assume a presidência do TRE da Paraíba. Página 13

Covid: PB volta a registrar 
mais de 800 casos diários
É o maior número de ocorrências nos últimos dois meses; 
CRM alerta para risco de “segunda onda” no Estado. Página 4
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CASOS

À violência do desastre somam-se as brutalidades 
que os enredados no infortúnio protagonizam, 
prevalecendo a lei do mais forte.  Página 2
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Ser ‘maricas’ é tremer diante das situações 
de humanidade e não expressar pela força e pela 
violência uma abjeta superioridade.  Página 2

Mariana Moreira

Errado o Flamengo não está, pois precisava de 
um técnico de alto nível para substituir o excelente 

trabalho desenvolvido por Jorge Jesus.  Página 15

Felipe Gesteira

Últimas

Políticas

Paraíba
UFPB: chapa vencedora recorre 
à Justiça para barrar Valdiney
Alunos seguem ocupando a Reitoria e só saem quando o 
Governo Federal reconhecer resultado do pleito. Página 5

Justiça eleitoral proíbe fiscais 
de usarem cores partidárias
Não serão permitidas vestimentas e acessórios padronizados 
com propaganda eleitoral no dia da votação. Página 13
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Reivindicação antiga Estado entrega a reforma do mercado público de Juripiranga, que 
teve toda sua estrutura revitalizada e irá contribuir com a recuperação econômica da região. Página 3

É tudo ou nada Campinense cai em campo, hoje, com disposição para derrotar o Guarany, 
afinal a Raposa não pode mais perder pontos, ou corre o risco de sair do G4. Página 16
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- De quem é a culpa? - Eis a pergunta elementar que geralmente 
se faz aos envolvidos ou às testemunhas de acidentes de trânsito. 
Às vezes, acontece de um sinistro não deixar vítimas fatais, mas o 
conflito posterior entre as partes implicadas, sim. Ou seja, à violên-
cia do desastre somam-se também as brutalidades que, não raro, 
os enredados no infortúnio protagonizam, prevalecendo, aliás, com 
mais frequência, a lei do mais forte.

Já foi exaustivamente dito e repetido, que acidentes graves de 
trânsito figuram entre os dramas sociais brasileiros. Uma questão 
mais de saúde pública que de polícia, inclusive. O número de víti-
mas inocentes deste flagelo, se apurado corretamente - por exem-
plo, em um espaço de dez anos -, deve ser estarrecedor. Sem falar 
que, por mais duras que sejam as leis do trânsito, a legislação sem-
pre oferece brechas para a impunidade.

Há famílias destruídas, lares desfeitos e corações perma-
nentemente em luto, por todo o país, em função de perdas 
de entes queridos para esse ser de desproporções gigantes e 
crescimento incontrolável, chamado trânsito brasileiro. Fala-
-se muito mais na necessidade de investimentos estruturais, 
no sentido de melhorar a chamada mobilidade urbana, do que 
na assistência às vítimas dessa espécie de genocídio, de certa 
forma, consentido. 

Descontando-se a imprudência criminosa concernente a de-
terminados casos, os culpados pelos acidentes também pagam 
preços altos. Além dos contratempos e estigmas relacionados 
aos processos judiciais, estão condenados a carregar pesos 
na consciência pelo resto da vida. Isso, logicamente, também 
compromete o bem-estar das famílias dos acusados. Enfim, a 
paz é e continua sendo constantemente atropelada, nas ruas e 
rodovias deste país.

A Paraíba não está fora da estatística de acidentes, mas o 
Governo Estadual não descuida de promover políticas públi-
cas, destinadas a instituir a paz no trânsito. Entre as ações, 
destaca-se, por exemplo, a série de palestras virtuais que o 
Detran-PB realiza, hoje, alusiva ao Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Trânsito. O objetivo é despertar a consciência 
da população para o alto índice de mortes e sequelas, nas ruas 
e rodovias do Estado. 

Em memória das vítimas Biden, a vitória do bom senso

Crônica Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Quando os púlpitos religiosos e as civis 
tribunas assumem uma uníssona linguagem 
de dividir o mundo em dois, tudo em dois, to-
das as coisas em duas, quem pensa e reflete 
verifica que disso os fatores são visíveis e evi-
dentes... A realidade é muito mais complexa 
e de admirável diversidade, e não simploria-
mente apenas em duas facetas, em dois tan-
ques estanques, o do bem e o do mal, consti-
tuindo esse insano maniqueísmo um dilema 
insuportável: a planície ou o abismo, tornan-
do-se isso, na sociedade, uma forte tensão so-
cial que afeta até então unida família. Assim, 
alimenta-se também, 
nos discursos, nas pia-
das e sobretudo nas fake 
news, um militantismo 
pueril e idiota, de radi-
cais preconceitos, movi-
dos pelo medo. Medo de 
quê? De perder, inclusive 
o que não se tem... Pois, 
a vitória de Joe Biden e 
Kamala Harris significa, 
pela expressiva votação 
do povo norte-america-
no e manifesto desejo 
internacional, uma mudança de trajetória e 
de eventuais perspectivas para diminuir essa 
tensão social, da qual sempre outros povos e 
qualquer interesse que não seja o seu se consi-
dera uma perseguidora ameaça.

Capitaneou Trump, nesse sentido e in-
ternacionalmente, um palavrório de secta-
rismo, que tradicionalmente ocorreu quando 
se pretendeu uma sociedade extremamente 
conservadora e egoística, consequentemente 
de propensão ditatorial, pregando-se um fal-
so moralismo ou uma precaução contra o que 
representasse benefícios mais diretamente 
populares. Foram assim erigidos regimes po-
líticos nefastos, a exemplo de Hitler e de Mus-
solini, com tais características tais “políticos” 
fizeram escola. A eleição de Biden e a derrota 

de Trump foram a vitória do bom senso. 
As influências de decisões, decorrentes 

de um indivíduo só, com supremos poderes, 
como estava sendo o caso de Trump, gera um 
mundo de intolerâncias, de preconceitos e de 
violências, sejam elas materiais ou simbólicas. 
Em remoto exemplo, nos tempos do Império 
Romano, bastou “a conversão de Constanti-
no” para haver uma reviravolta histórica em 
Roma, o que durou duzentos e cinquenta anos. 
De um político poderoso, como Trump, suas 
posições e atitudes desastrosas transtornam 
seus “países satélites”, criando problemas na 

nossa vida quotidiana, e, 
sobretudo, de modo geral, 
na política. Como sermos 
indiferentes a isso, se o “Tio 
Sam” nos trata como se fôs-
semos seu quintal? Daí a 
alegria da vitória de Biden. 

Joseph Robinette Bi-
den Jr. e Kamala Harris  
trarão outra dimensão à 
política estrangeira, espe-
cialmente ao nosso país, 
como ele já expôs regras de 
échange, prometendo maior 

segurança entre os cidadãos de qualquer cor, 
credo ou político-ideológica. Substituindo 
contestações e protestos, o voto, como con-
trole da sociedade, para uma nova política in-
terna dos USA e estrangeira; para uma orien-
tação de estabilização do sistema monetário 
sem afetar o bem-estar das camadas mais 
pobres, inclusive garantindo-lhes mais saúde; 
e uma mais humana reorientação do conjunto 
da economia. Nesse aspecto, o que será bom 
para os Estados Unidos poderá, talvez, ser 
bom para o Brasil. Melhor que assim seja, por-
que se o mundo natural é regido pelo destino 
e pela sorte; o mundo tecnológico, pela racio-
nalidade e pela entropia; não podemos deixar 
que o mundo social seja regido pelo manique-
ísmo, pela agitação e pelo medo. 

Artigo Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br  | Colaboradora

Um país de maricas, é possível?
O ato de prantear seus mortos está 

enraizado na própria existência huma-
na. Registros arqueológicos e paleonto-
lógicos revelam que os homens, em suas 
diversas modalidades e experiências de 
vida, em épocas as mais remotas, já ex-
pressam múltiplas formas de relação 
com a morte. E, sobretudo, revelam 
práticas e costumes que reverenciam, 
de formas diversas, aqueles que saem, 
em definitivo, do convívio do grupo.

Tumbas, sarcófagos, pirâmides, de-
senhos rupestres trazem os registros 
de rituais, práticas e costumes que, ao 
longo de séculos, vão sendo inventados 
e instituídos como demonstração da 
relação dos homens com a morte e, so-
bretudo, com os mor-
tos. Em todos os re-
gistros uma situação 
parece prevalecer: o 
respeito aos mortos 
como um sentimento 
partilhado por todos, 
como reverência ao 
desconhecido, ao ine-
xorável, ao que esca-
pa a compreensão do 
imediato.

Até mesmo nas guerras mais san-
grentas homens viris interrompem 
seus atos beligerantes em intervalos 
necessários para que os mortos sejam 
pranteados e sepultos. Gestos e costu-
mes que traduzem vivências culturais e 
que vão sendo incorporadas ao cotidia-
no dos grupos humanos em suas diver-
sas conformações geográficas, políti-
cas, sociais, étnicas, de gênero. Práticas 
que não são exclusividade de uns, mais 
débeis, mais fracos, mais dengosos, ou 
maricas, como traduz nossa cultura 
machista e misógina.

Ser maricas, nesta versão cultural, 
é não ter a rigidez do macho que, em-

pedernido, não chora diante da morte e 
da saudade. Ser maricas é ser solidário 
e humano com mulheres, negros, gays e 
lésbicas, estrangeiros, índios e todos os 
que, na diversidade e multiplicidade de 
rostos, lugares, cores, línguas, práticas 
e experiências afetivas, se fazem gentes 
e humanos.

Ser maricas é tremer diante das 
situações de humanidade e não expres-
sar pela força e pela violência uma abje-
ta superioridade que se traduz no estu-
pro, no espancamento, no assassinato. 
Ou seja, ser maricas é não ter a estúpida 
força para eliminar o que se apresenta 
como diferente do reflexo no espelho 
da dominação, do julgo, da prepotência, 

da arrogância e do 
fascismo.

E quando o não 
ser maricas se trans-
forma em mote e 
padrão de governo 
no discurso do ódio 
que apaga e borra 
quaisquer fragmen-
tos de humanidade 
nos sentimos em-

brutecidos e indiferentes as carcaças 
e cangaços de bichos e plantas carbo-
nizados nas queimadas do Pantanal 
e da Amazônia. Expressamos frieza e 
desdém com as milhares de mulheres 
assassinadas nas gordas estatísticas 
do feminicídio. Nos extasiamos com a 
cara da fome que avança sobre corpos 
e vidas, lhes tragando o pulsar e lhes 
roncando barrigas e possibilidades de 
crescimento e de formação humana. A 
asfixia da indiferença apenas nos faz 
ser não maricas.

E, assim, nós, todos os maricas, se-
guimos buscando um mundo onde hu-
manidade não seja tradução de peque-
nez. 

 Em todos os registros 
uma situação parece 

prevalecer: o respeito aos 
mortos como um sentimento 

partilhado por todos.   

 Se o mundo natural é regido 
pelo destino e pela sorte; o mundo 
tecnológico, pela racionalidade e 

pela entropia; não podemos 
deixar que o mundo social seja 
regido pelo maniqueísmo, pela 

agitação e pelo medo.   

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Albiege Léa Fernandes
dirETora dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.



Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Clóvis Roberto UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de novembro de 2020

Governo investiu R$ 1,58 milhões na obra, revitalizando toda a estrutura com 48 boxes e nove lanchonetes externas 

A população de Juripiran-
ga conta agora com um novo e 
moderno Mercado Público. O 
equipamento, reformado pelo 
Governo da Paraíba, por meio da 
Superintendência de Obras do 
Plano de Desenvolvimento do 
Estado (Suplan), foi entregue na 
tarde de ontem, pelo secretário 
de Estado da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente, Deusdete Queiroga, 
e pela diretora-superintendente 
da Suplan Simone Guimarães, 
que representaram o governa-
dor João Azevêdo no evento.

A solenidade contou com a 
presença de Dona Nair, que é viú-
va do homenageado José Henri-
que da Silva (In Memoriam), 
que era agricultor e feirante e 
dá nome ao Mercado Público 
de Juripiranga. Na obra foram 
investidos R$ 1.584.767,94, com 
recursos próprios do Estado.

 O governador João Aze-
vêdo participou remotamente 
da solenidade e destacou a im-
portância da obra para a popu-
lação: “O Mercado Público foi 
uma obra tão reivindicada que 
agora se torna realidade, e com 
recursos próprios. Tudo foi feito 
com muito carinho, cuidado, 
para garantir um ambiente que 
ofereça dignidade e trabalho 
aos comerciantes e conforto aos 
cidadãos e cidadãs que frequen-

tam esse equipamento. Sinto-
me honrado e feliz, por realizar 
ações e obras que respondem 
aos anseios da população”, disse 
o governador.

O secretário Deusdete 
Queiroga ressaltou a nova es-
trutura que o mercado público 
passa a oferecer à população 
de Juripiranga. Parabéns a toda 
a equipe da Suplan, que con-
seguiu com muita qualidade 
realizar uma bela obra. Quanto 
a vocês, moradores de Juripiran-
ga, aproveitem bem essa nova 
estrutura do mercado público”, 
disse.

A filha do homenageado, 
Jânia Maria Silva, agradeceu, em 
nome da família Henrique, a es-
colha do nome do seu pai para 
o mercado. Ela fez um relato da 
história dele, como marchante, 
feirante, agricultor, ex-vereador, 
ex-vice prefeito, pai de família e 
morador da cidade. “A história 
de um homem não termina nun-
ca porque a família permanece 
lutando para que seu nome e 
seu exemplo continuem vivo”, 
observou.  

O deputado Ricardo Barbo-
sa, que não pode estar presente 
ao evento, também mandou um 
vídeo felicitando a população 
de Juripiranga e destacando a 
recepção do governador João 
Azevêdo à sua reivindicação, 

Juripiranga: Estado entrega 
reforma do mercado público

Recife (índice 0,612), João Pes-
soa (0,591) e Aracaju (0,581), 
nessa ordem, são as capitais 
brasileiras com mais desigual-
dade na distribuição de renda, 
aponta levantamento do IBGE. 
Essa avaliação é feita pelo índi-
ce de Gini, que integra a Síntese 
de Indicadores Socais – quanto 
mais próximo do 1, mais a ren-
da está concentrada nas mãos 
de poucas pessoas.    

Mais desigualdade 
A maior parte dos candidatos 
a prefeito de João Pessoa não 
assinou a “Carta-compromis-
so pela Igualdade de Gêne-
ro”, proposta pela Be.Labs 
Aceleradora, empresa que 
atua para promover esta cau-
sa. Dos 14 candidatos, qua-
tro assinaram o documento: 
Edilma Freire (PV), Ricardo 
Coutinho (PSB), Ruy Carneiro 
(PSDB),  e Rafael Freire (UP).  

O horário das 17h do próximo do-
mingo, dia da votação das eleições 
2020, marcará o início do êxito de 
uns e da frustração de outros, no 
que diz respeito aos resultados 
que as urnas irão começar a apre-
sentar. É que neste horário será 
iniciada a emissão dos chamados 
Boletins de Urnas com votações 
para todos os cargos eletivos.   

abertura das urnas  

relação entre auMento de casos de covid-19 e 

caMpanha eleitoral: crM teMe segunda onda 

igualdade de gênero 

“A exemplo do que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, o risco de uma segunda onda [de covid-19] não 
pode ser descartado, notadamente porque, no período eleitoral, as aglomerações vêm facilitando a dissemina-
ção viral”. O trecho da nota, emitida pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), que registra 
“alerta para o preocupante aumento nos casos de covid-19 em nosso estado”, converge com o que vem ressal-
tando as autoridades de saúde da Paraíba: é preciso manter o rigoroso respeito às regras sanitárias vigentes, 
sob pena de provocar – e, obviamente, não só no estado – uma segunda etapa de propagação da doença. 
Cabe registrar que essa relação entre o aumento de casos de covid-19 e as atividades de campanha, que ge-

ram aglomeração de pessoas, foi apontada pelo Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia 
Computacional (Labimec), da UFPB, para quem a campanha eleitoral diminuiu o isolamento social na 

Paraíba – a coluna registrou nota do Labimec que, de modo inequívoco, alerta para o perigo que 
representa o relaxamento em relação às medidas de segurança contra a doença: “A pandemia da 
covid-19 não acabou. As aglomerações e o abandono de políticas de isolamento social podem ser 
fatal”. Ontem, Daniel Beltrami (foto), secretário executivo de Saúde da Paraíba, fez uma recomen-
dação aos eleitores para que se protejam no domingo, dia de votação: “Saiam de casa de máscara 
e não se aglomerem. Podemos vencer a covid com o esforço de todos nós”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Até domingo, eleitores poderão acessar, por 
meio do aplicativo WhatsApp, o Ministério Pú-
blico Eleitoral (MPE) para denunciar crimes re-
lacionados à campanha eleitoral. No endereço 
eletrônico www.mppb.mp.br/plantaoeleitoral 
para serem acessados pelos cidadãos neste fim 
de semana, quando será, consta o número do 
aplicativo de todas as 77 zonas eleitorais. 

todas as zonas eleitorais têM
Whatsapp para receber denúncia 

“ato covarde e criMinoso” 

outro panfleto apócrifo 

Da coordenação de campanha do candidato 
Cicero Lucena (PP), referindo-se ao panfleto 
apócrifo, espalhado em bairro da capital, com 
informações falsas contra o candidato: “Ato 
covarde e criminoso. Os adversários não es-
tão interessados em debater a cidade, mas 
apenas em atacar a honra de Cícero. Caso 
será investigado pela PF.  

Outro candidato que foi vítima de panfleto apócri-
fo foi Nilvan Ferreira (MDB). No material gráfico, 
que associa o candidato à gestão do ex-prefeito 
de Bayeux, Jota Júnior, já falecido, é dito que o 
radialista teria contribuído para “quebrar a prefei-
tura”. A assessoria do emedebista confirmou que 
também acionou a PF. 
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Recuperação do Mercado Público de Juripiranga era uma reinvindicação da população e vai contribuir para a recuperação econômica da região

Foto: Clovis Porciuncula/Secom-PB

atendendo dessa forma um an-
tigo pleito dos moradores.

O prefeito de Juripiranga, 
Paulo Dália Teixeira, disse que a 
inauguração da obra significa a 
realização de um sonho. “Esta-
mos entregando uma obra que 
vai resolver basicamente três 
problemas da nossa cidade: de 
saúde pública, pelo adequado 
acondicionamento dos pro-
dutos; da mobilidade urbana 
com a readequação da feira e 

desobstrução do trânsito na via 
da cidade e de segurança para 
os comerciantes, que terão local 
fechado e apropriado; além da 
geração de emprego e renda”, 
ressaltou.

Geraldo Santos é radia-
lista e morador do município 
de Juripiranga. “Moro em Ju-
ripiranga há mais de 60 anos. 
Lembro que era um mercado 
velho e tinham barracas aqui 
dentro. Era uma coisa muito 

estranha. Ver uma coisa bonita 
dessa hoje é muito gratificante 
pra mim, que moro aqui há tan-
to tempo e conheço a história 
do mercado”, ressaltou. 

A diretora-superintenden-
te da Suplan, Simone Guimarães, 
destacou o trabalho dos enge-
nheiros da Suplan e a qualidade 
da nova estrutura do mercado. 
“Em plena pandemia, seguimos 
vencendo crises e concluindo 
obras que serão importantíssi-

mas para voltar a movimentar 
a economia da nossa Paraíba”, 
afirmou.

A reforma contemplou 48 
boxes, nove lanchonetes ex-
terna, melhorias na marquise 
metálica, adequação da admi-
nistração e circulação, passeio 
em piso intertravado e adequa-
ção dos banheiros masculinos 
e feminino, ambos acessíveis 
para pessoas com mobilidade 
reduzida.

Programa Bolsa Esporte encerra hoje as inscrições
As inscrições do programa 

Bolsa Esporte serão encerradas 
hoje. O benefício é destinado 
a atletas, paratletas e técnicos 
paraibanos e para  realizar a 
inscrição o interessado basta 
acessar o link, que está disponí-
vel no portal do Governo do Es-
tado, baixar a ficha, preenchê-la 
e enviar assinada e digitalizada, 
juntamente com a documenta-
ção pessoal, para o e-mail: bol-
saesporte@sejel.pb.gov.br.

De acordo com a Lei de 
número 11.692/2020, para o 

programa são destinados R$ 3 
milhões e as bolsas são divididas 
em: Bolsa Estudantil, destinada 
aos que se classificaram em pri-
meiro ou segundo lugares nos 
Jogos Escolares da Juventude 
e/ou Paralimpíadas Escolares; 
Bolsa Nacional, para os que 
possuem índices e resultados 
importantes nas principais com-
petições da respectiva Confede-
ração; Bolsa Internacional, que 
conseguiram colocações impor-
tantes em eventos disputados 
em outros países; Bolsa Institu-

cional, que são concedidas para 
as Federações Esportivas da 
Paraíba; e ainda o Bolsa Repre-
sentatividade, para aqueles que 
já não possuem mais índices de 
disputa, mas que conquistaram 
títulos e medalhas importantes 
ao longo da carreira, represen-
tando bem a Paraíba.

O membro da Comissão 
do Bolsa Esporte, Ricardo Am-
brósio, destacou que todos os 
índices que serão levados em 
conta, como diz a lei, são os re-
lacionados ao desempenho no 

ano de 2019, válido para atletas 
e técnicos, além dos paratletas, 
já que em 2020 quase não houve 
competições devido à pande-
mia do novo coronavírus.  Ele 
concluiu afirmando que “tudo 
será realizado como determina 
a lei, ou seja, a Comissão estará 
analisando todos os processos 
e documentações após o pra-
zo das inscrições, com muita 
lisura”.

O secretário da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), Hervázio 
Bezerra, reafirmou o compro-

misso do Governo do Estado 
para com o segmento em um 
ano de pandemia. “Todos sabem 
o quanto esse ano foi e está sen-
do difícil por conta da covid-19, 
que afetou o mundo inteiro. O 
Governo do Estado com o Bolsa 
Esporte estará investindo uma 
quantia de R$ 3 milhões para 
servir como incentivo aos nos-
sos desportistas”, ressaltou.

As inscrições do Bolsa Es-
porte tiveram início no dia 20 de 
outubro e estão sendo feitas on
-line para evitar aglomerações. 

Acesse através do QR Code o link 
para a página de inscrição no 

Programa Bolsa Esporte.



Há dois meses, o Estado não ultrapassava esse número; CRM divulgou alerta à população sobre o preocupante aumento da doença    

A Paraíba registrou ontem 
novos 832 casos de covid-19 e 
nove mortes em decorrência 
de complicações da doença. 
O número de casos diário é o 
maior dos últimos meses. O úl-
timo registro com mais de 800 
casos diários ocorreu no dia 9 
de setembro quando o Estado 
confirmou a atualização de 867 
casos de contaminação pela 
doença. Com o novo montante, 
o Estado chegou a 137.474 ca-
sos, sendo 111.715 pacientes 
considerados recuperados e 
3.187 óbitos.

Com a crescente de casos, o 
Conselho Regional de Medicina 
(CRM-PB) emitiu uma nota, on-
tem, para alertar a população e 
autoridades paraibanas sobre o 
preocupante aumento nos no-
vos casos do novo coronavírus 
no Estado. A nota publicada res-
salta as aglomerações ocorridas 
no período eleitoral como forma 
de facilitação da disseminação 
do vírus e solicitando o respeito 
às normas sanitárias e distan-
ciamento social para tentar evi-
tar os impactos de uma possível 
segunda onda.

Outra taxa preocupante é a 

crescente de ocupação de leitos 
específicos para o tratamento 
da covid-19. Neste momento, a 
ocupação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétrico) 
em todo o Estado é de 39% e 
27% dos leitos de enfermaria 
adulto. Na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, a taxa de 
ocupação chega a 44% na UTI 
e 42% em leitos de enfermaria. 
Campina Grande mantém esta-
bilidade com 23% dos leitos de 
UTI adulto e 8% das enfermaria 
adulto ocupadas. O Sertão pos-
sui 55% das UTI’s e 25% das 
enfermarias ocupadas. 

O Laboratório de Inteligên-
cia Artificial e Macroeconomia 
Computacional (LABIMEC), da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), que vem fazendo o 
acompanhamento da covid-19 
no Estado com dados e proje-
ções, alertou para uma tendên-
cia ainda crescente na ocupação 
de leitos específicos para co-
vid-19 na Região Metropolitana 
de João Pessoa.

Cerca de 79,8% dos casos 
registrados nesta quinta-fei-
ra se dividem em dez cidades. 
São elas: João Pessoa com 346 
novos casos; Patos teve um 
aumento de 86 casos; Sousa 
vem em seguida com o registro 

de 62 novos casos; Campina 
Grande teve novos 42 casos 
confirmados; Cabedelo com 
34 novos casos; Cajazeiras re-
gistrou 24 casos; Caaporã com 
19 pessoas contaminadas; Rio 
Tinto teve um acréscimo de 18 
novos casos; Santa Rita teve 17; 
E, por fim, Aparecida com 16 
novos casos.

As mortes confirmadas 
ocorreram entre 5 e 12 de no-
vembro, sendo sete ocorridos 
entre a quarta-feira e a quinta-
feira. A faixa etária dos pacien-
tes foi de 40 e 84 anos. Apenas 
uma das vítimas não possuia 
comorbidades, nas demais ob-
servou-se a presença de diabe-
tes, hipertensão e cardiopatia 
com maior frequência. Os óbitos 
se dividem entre residentes de 
João Pessoa (2), Patos, Sousa, 
Bayeux, Monteiro, Santa Rita, 
Cajazeiras e Campina Grande.

Aproximadamente 3.525 
paraibanos foram entrevistados 
e testados pela pesquisa “Con-
tinuar Cuidando - Observató-
rio da Covid-19”, realizada pelo 
Governo da Paraíba, através da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). A pesquisa que mapeia os 
impactos da pandemia na vida 
das pessoas do Estado, esteve 
em 56 cidades até a quarta-feira.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Paraíba volta a registrar mais 
de 800 casos por dia de covid
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É mês de se
cuidar pra valer.

Novembro Azul é o mês da conscientização em prol da saúde masculina e da 
prevenção ao câncer de próstata. Então, lembre-se: praticar atividades físicas e 
manter um estilo de vida saudável ajuda na prevenção. Cuide de você e garanta 
que a sua saúde esteja 100%, o Hapvida estará sempre aqui para o que você precisar.

Giro Nordeste

Tardáguila destaca riscos das 
fake news para a democracia

As informações falsas, 
disseminadas em larga esca-
la nas redes sociais, têm se 
tornado cada dia mais impor-
tante e constante no cotidiano 
da política em todo o mundo. 
A jornalista e diretora adjunta 
da International Fact-Chec-
king das Fake News, Cristina 
Tardáguila, avaliou durante 
entrevista ao Programa Giro 
Nordeste, que contou com a 
participação da presidente da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), Naná Garcez. 
que diferente dos outros anos, 
as notícias falsas em 2020 
atacam muito mais o sistema 
eleitoral brasileiro do que as 
pessoas que ocupam ou bus-
cam ocupar cargos políticos, 
configurando assim, um pro-
blema à democracia.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

“O que me preocupa 
agora não é a notícia falsa que 
opunha dois tipos de Brasil, 
direita e esquerda como foi em 
2018. O que me preocupa são 
os ataques a consistência e in-
tegridade do sistema eleitoral 
brasileiro, ataque ao Tribunal 
Superior Eleitoral, aos TRE’s, 
ao voto. Isso preocupa por-
que abala o sistema eleitoral 
e, consequentemente, a demo-
cracia”, declarou a jornalista.

Para driblar os possíveis 
problemas causados pela 
desinformação nas eleições, 
Cristina Tardáguila, que fun-
dou a Agência Lupa, primeira 
agência de checagem de in-
formações, delega aos jorna-
listas a missão de informar 
com qualidade sobre o pro-
cesso eleitoral. “Precisamos 
inundar o país com informa-
ções corretas e em excesso 
sobre o pleito”, afirmou.

Presidente da EPC, Naná Garcez, participou da entrevista com Cristina Tardáguila

Foto: Reprodução
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Eleição com segurança
A Polícia Militar iniciou ontem o envio de tropas e 
efetivos para garantir a segurança no processo eleitoral 
que vai acontecer no próximo domingo.  Página 6 Fo
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De acordo com pesquisa do Instituto, as maiores altas foram registradas nos serviços prestados às famílias, com 9%

IBGE: setor de serviço tem 
crescimento de 4,4% na PB

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Com uma relação di-
reta entre a circulação de 
pessoas, o setor de ser-
viços da Paraíba teve o 
quinto aumento consecu-
tivo no mês de setembro, 
registrando 4,4% frente a 
agosto, de acordo com a 
Pesquisa Mensal de Servi-
ços (PMS), do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística). O Estado 
apresenta variações posi-
tivas desde abril, quando 
foi verificada a queda de 
20,5%. O mês de setem-
bro se consolidou acima 
da média nacional, que foi 
de 1,8%.

Para o economista 
Francisco Barros, a flexi-
bilização é um ponto a ser 
considerado como respon-
sável pelas altas registra-
das no segundo semestre. 
“Isso vai dando um cres-
cimento ao setor. Não po-
demos deixar de registrar 
a importância do setor de 
serviço, ele tem um peso 
muito grande na econo-
mia, pois chega a cerca de 
70% do PIB. Então, mesmo 
tendo recuperado, ele está 
muito longe do patamar de 
antes da crise da pande-
mia, principalmente em 
relação ao período mais 

alto, que foi em novembro 
de 2014”, explicou ele.

Nacional
Das 27 unidades fede-

rativas, 25 tiveram cresci-
mento no volume de ser-
viços no mês de setembro, 
em comparação ao mês 
anterior, acompanhan-
do o avanço nacional. Os 
maiores índices foram ob-
servados no Piauí (11,9%); 
Mato Grosso do Sul (9,1%); 
em Roraima (8,4%); no Rio 
Grande do Norte (6,7%); 
Pará (6,5%), em Alago-
as (6,1%), no Amazonas 
(5,4%), em Santa Catarina 
(4,9%), no Ceará (4,9%), 
na Bahia (4,8%) e na Pa-
raíba (4,4%).

Ainda de acordo com o 
IBGE, as maiores altas vie-
ram de serviços prestados 
às famílias, com 9%; outros 
serviços, com 4,8%, e nos 
serviços de informação e 
comunicação, com 2%. Já 
os serviços profissionais, 
administrativos e comple-
mentares apresentaram 
redução de 0,6%. Dentre 
os setores pesquisados, so-
mente a categoria de outros 
serviços superou o nível de 
antes da pandemia.

Segundo Barros, a 
explicação para a queda 
dos serviços profissio-
nais, administrativos e 

complementares é o home 
office. “Mesmo com a fle-
xibilização e que algumas 
atividades estejam sen-
do realizadas de forma 
presencial, muitos ainda 
trabalham de forma re-
mota. Toda atividade que 
depende de atendimento 

presencial e circulação de 
pessoas tem sofrido im-
pactos”, disse ele.

Gerente da Pesquisa 
Mensal de Serviços, Ro-
drigo Lobo reitera o que 
o economista Francisco 
Barros, destacou acerca 
da manutenção do home 

office mesmo com a flexi-
bilização, além da conti-
nuidade da quarentena por 
pessoas que evitam sair e, 
principalmente, viajar. 

“Por isso, estabele-
cimentos como restau-
rantes e hotéis, além do 
transporte de passageiros 

ainda não estão funcionan-
do em plena capacidade, 
atuando como limitadores 
de um processo mais ace-
lerado de retomada tanto 
dos serviços prestados às 
famílias como do setor 
de transportes como um 
todo”, explicou.

Eleições UFPB

Professores já entraram com processo judicial
Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

A professora Terezinha 
Domiciano confirmou que a 
chapa encabeçada por ela e 
a professora Mônica Nóbre-
ga entrou com um processo 
judicial contra a nomeação 
do terceiro colocado na lis-
ta tríplice, empossado na 
quarta. No entanto, ela in-
formou que, orientada pelo 
advogado, ainda não pode 
informar mais detalhes so-
bre o caso.

Dois dias após a posse 
do novo reitor da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Valdiney Veloso, os 
estudantes seguem acam-
pados na entrada do prédio 
da Reitoria, em João Pessoa, 
sem previsão de saída.

Até a noite de ontem os 
ocupantes da Reitoria ainda 
aguardavam a chegada da 
força policial, tendo em vis-
ta que neste domingo (15) 
a instituição será destinada 
à votação para as eleições 
municipais. Mesmo assim, 
reforçam que não abando-
narão o espaço.Conforme 
a ação de reintegração ex-
pedida pela Justiça Federal 
na última terça-feira (10), 
eles sairiam na manhã do 
último dia 11. No entanto, 
esse prazo foi prorrogado 
até ontem, segundo repre-

sentantes do ato.
“Tivemos uma plenária 

com professores, estudan-
tes e técnicos e a nossa de-
cisão é permanecer. A gente 
está esperando, de fato, a 
expedição imediata da rein-
tegração de posse, mas não 
chegou. A gente acha que 
pode chegar a liminar da 
Justiça Eleitoral, tendo em 
vista que a UFPB é local de 
votação. Mesmo com essa 
possibilidade, a gente não 
vai se retirar”, declarou a 
estudante de Pedagogia da 
UFPB, Érika Nicácio.

Os manifestantes adian-
taram que não pretendem 
atrapalhar as votações, mas 
que não sairão do local por 
estarem lutando em defe-
sa da democracia. A justi-
ça eleitoral começa hoje o 
trabalho de preparação dos 
espaços para a votação e a 
UFPB é o maior colégio em 
número de eleitores

Servidores
Servidores que faziam 

parte do quadro na gestão 
passada e que discordam da 
decisão do Governo Federal 
estão pedindo afastamen-
to dos cargos. A professora 
Geysa Flávia, pediu exone-
ração da Coordenação de 
Assistência e Promoção Es-
tudantil (Coap) onde atuou 
por quatro anos. “Entreguei 
meu cargo desde segunda-
feira porque eu sou contra 

qualquer intervenção vinda 
de um governo como esse, e 
seria incoerente continuar 
na gestão de alguém que não 
teve um voto no conselho e 
entrou por força de liminar”, 
desabafa.

Com tom mais brando o 
professor Isac Medeiros, que 
compôs a chapa 1 e ficou em 
segundo lugar, que está à fren-
te da Pró-Reitoria de Pesquisa 

(Propesq) desde 2017, falou 
sobre o processo de mudan-
ça que afirmou ser natural. 
“Eu estou saindo porque tem 
uma nova gestão que deverá 
escolher uma nova composi-
ção, afinal de contas nós não 
estamos aqui por escolha nos-
sa, então é natural que o novo 
reitor faça a troca”. O profes-
sor disse lamentar a  situação 
pela qual está passando a ins-

tituição. “Eu espero que a uni-
versidade não sofra solução 
de continuidade já que todos 
nós queremos seguir com o 
legado de trabalho que vinha 
sendo feito e continuar avan-
çando em todos os aspectos 
do ensino, pesquisa, extensão, 
inovação, etc”.

Desde que foi escolhido 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro para assumir a reitoria da 

UFPB, contrariando a esco-
lha da comunidade acadêmi-
ca, o professor Valdiney tem 
enfrentado duras críticas e, 
por vezes, afirmou que não 
abrirá mão do cargo. A pos-
se do novo reitor ocorreu no 
auditório do Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderleyonde, 
onde foi recebido com ovos e 
palavras de protesto durante 
um ato.

A orientação dos estudantes que ocupam a entrada da Reitoria é de permanecer no local até que se reconheça a escolha da comunidade acadêmica

Foto: Edson Matos

Segundo o economista Francisco Barros, a explicação para a queda dos serviços profissionais, administrativos e complementares é o homeoffice

Foto: Agência Brasil
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PM envia equipes para todos os municípios do Estado, junto com Bombeiros; Exército mantém tropas de prontidão

A Polícia Militar iniciou 
ontem o envio de tropas para 
realizar a segurança do plei-
to do próximo domingo, 15, 
no interior do Estado. A no-

vidade este ano é a utilização 
de drones com o objetivo de 
identificar compras de votos e 
aglomerações, além da criação 
do Comando Eleitoral Tático 
(Cometa) que será acionado 
após a constatação de crimes 
eleitorais. Os dois helicópteros 
do Grupo Tático Aéreo tam-
bém serão utilizados.

Na manhã de ontem, 
o efetivo a ser empregado a 
partir de meia-noite de hoje 
deixou o Centro de Educação 
da Polícia Militar, no bairro 
de Mangabeira, em João Pes-
soa. Estiveram presentes ao 

evento o comandante-geral 
da PM, coronel Euller Chaves, 
o secretário da Segurança e 
Defesa Social, Jean Nunes e 
representantes do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba.

O envio de tropas da Po-
lícia Militar para o interior do 
estado faz parte da Operação 
Voto Seguro com a utilização 
de 4.500 integrantes e mais de 
1.400 viaturas. Além de João 
Pessoa e Campina Grande, 
onde se concentram os maio-
res colégios eleitorais do Esta-
do, os outros 221 municípios 
também receberão reforços.

Nas cidades, os policiais 
militares serão responsáveis 
pela guarda das urnas nos 
1.808 locais de votação dispo-
nibilizados pela Justiça Eleito-
ral. O principal objetivo é coibir 
boca de urna e evitar confron-
tos entre militantes durante a 
votação e nas comemorações.

Além da PM, o Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba 
também estará com plantão 
reforçado com o objetivo de 
apoiar a Polícia Militar e tam-
bém do serviço operacional 
nos três comandos regionais 
da instituição. O planejamento 

das Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros para as eleições 
foi programado há mais de 15 
dias, desde o apoio logístico 
até a realização de instruções 
de prevenção para mesários. 

Os serviços de Combate a 
Incêndio, Guarda Vidas, Busca 
e Salvamento e de Mergulho 
terão seus empregos reforça-
dos durante este período do 
pleito em todo o Estado. Serão 
instalados Centros de Coman-
do de Controle, nas áreas de 
cada comando regional, onde 
estará o comandante do res-
pectivo CRBM, acompanhado 

de um oficial, e ainda um oficial 
de ligação. 

Força federal
Diferente de pleitos an-

teriores – 2016 e 2018, até 
ontem o Tribunal Regional da 
Paraíba não havia autorizado 
o enviou de tropas federais 
para municípios paraibanos. 
Mesmo assim, na manhã de 
ontem, comboios do Exército 
brasileiro foi visto parado na 
BR-101. Um militar informou 
que o destino, sem dizer as 
localidades, era o interior do 
Estado.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Forças de segurança garantem 
tranquilidade da eleição na PB

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho
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Batalhão Ambiental resgata 
aves e apreende espingardas

Candidato é flagrado com 
carga de semijoias sem nota

Policiais do Batalhão Am-
biental da Paraíba apreende-
ram em ações nas cidades de 
Cruz do Espírito Santo e Ria-
chão do Poço animais silvestres 
que estavam em gaiolas e tam-
bém armas de fogo que eram 
utilizadas por caçadores. Todo 
material apreendido foi levado, 
respectivamente para as dele-
gacias de Santa Rita e Sapé.

Na terça-feira (10), em 
Cruz do Espírito Santo, foram 
apreendidas 12 aves silvestres 
e duas armas de fogo. Durante 
ações preventivas na área, os 
policiais se depararam com dois 
suspeitos com duas gaiolas, mas 

que fugiram quando percebe-
ram a chegada da PM. Em dili-
gências nas proximidades foram 
encontradas mais gaiolas e duas 
espingardas de calibres 32 e 12.

Mais ação
No dia seguinte, policiais 

do BPAmb apreenderam seis 
aves silvestres e uma arma de 
fogo em Riachão do Poço du-
rante fiscalização ambiental na 
área. Numa residência, a guar-
nição visualizou várias aves sil-
vestres em gaiolas. Ao realizar 
a abordagem, constatou-se que 
as aves eram mantidas em cati-
veiro sem a devida autorização 

do órgão ambiental competen-
te. Prosseguindo com as dili-
gências no local, foi encontrada 
também uma arma de fogo sem 
registro, caracterizando, assim, 
a posse ilegal. 

 Por fim, o acusado e o ar-
mamento foram conduzidos à 
Delegacia de Sapé e apresen-
tado a autoridade competente 
para providências além da apli-
cação de uma multa de R$ 3 mil 
referente a criação das aves. 

Enquanto os infratores, nas 
duas ações eram conduzidos 
para as delegacias, as aves apre-
endidas foram soltas em seus 
respectivos habitats.

Uma guarnição da Polí-
cia Militar recuperou o veícu-
lo tomado por assalto ocorri-
do na noite de segunda-feira 
(9) na Praia de Carapibus, 
Litoral Sul do Estado. O car-
ro estava próximo ao antigo 
mercado modelo de João Pes-
soa. Na ocasião, os policiais 
foram recebidos com dispa-
ros de espingarda 12, mais 
um dos suspeitos foi preso.

Segundo o dono do ve-
ículo, que tem rastreador, 
ele estava em sua casa com 
familiares e amigos quando 
seis desconhecidos entra-
ram anunciando o assalto. 
No Boletim de Ocorrência, 
ele disse que estava no ter-
raço trabalhando quando 
foram rendidos, amarrados 
e a todo momento ameaça-
dos com uma arma engati-

lhada enquanto os bandidos 
faziam o “rapa”. 

Além do carro, já recu-
perado, os bandidos leva-
ram equipamentos musicais, 
eletrônicos, dinheiro, docu-
mentos e outros pertences.

O suspeito foi detido no 
local com uma espingarda  e 
foi encaminhado para a Cen-
tral de Flagrantes da Polícia 
Civil, no bairro do Geisel.

Os presos provisórios 
de apenas uma unidade pri-
sional da Paraíba poderão 
votar no próximo domingo 
(15) quando serão escolhi-
dos prefeitos e vereadores 
dos 223 municípios do Es-
tado. 25 detentos que estão 
no Presídio Padrão de Santa 
Rita estão aptos a votarem. 
A informação é da Secreta-
ria de Administração Peni-
tenciária.

Na eleição de 2018, 

para a escolha de presi-
dente da República, gover-
nador, deputados federais, 
estaduais e senadores, 73 
detentos estavam aptos 
a escolherem seus candi-
datos. Segundo o gerente 
executivo do Sistema Pe-
nitenciário do Estado, Ro-
naldo Porfírio, como em 
anos anteriores, as urnas 
eletrônicas serão instaladas 
dentro das penitenciárias 
e o horário de votação é o 

mesmo utilizado nas ses-
sões normais.

Em 2018, o TRE da Pa-
raíba considerou aptos, 51 
internos dos Presídios do 
Roger e Feminino Júlio Ma-
ranhão, em João Pessoa e 
22 da Penitenciária Padrão 
de Patos 

Por causa da eleição, a 
Secretaria de Administra-
ção Penitenciária – SEAP 
suspendeu a visita que 
acontece aos domingos. 

Carro tomado por assalto 
é recuperado na capital

Presos de Santa Rita estão 
aptos a votar no domingo

Uma carga de peças de 
semijoias sem documentação 
fiscal foi apreendida pela Polí-
cia Rodoviária na BR-101, em 
Mamanguape. Avaliada em R$ 
40 mil, a mercadoria estava com 
um homem de 45 anos que afir-
mou ser candidato a vereador 
na cidade de Limeira, no Estado 
de São Paulo.

Os policiais rodoviários 
federais abordaram o veículo 
VW Gol durante fiscalização na 
BR 101, em frente à unidade 
operacional de Mamanguape. 
A equipe verificou que no porta-
-malas do automóvel havia sa-
colas grandes contendo 12.080 

peças de semijoias diversas. Foi 
solicitada a apresentação dos 
documentos fiscais da merca-
doria transportada. Contudo, o 
passageiro, que se identificou 
como proprietário das peças 
informou que não possuía do-
cumentação fiscal. 

O homem afirmou que tra-
balha com revenda de semijoias 
no município de Limeira, em São 
Paulo, onde também é candidato 
a vereador nas eleições munici-
pais. A carga, segundo ele, seria 
entregue nas cidades de Natal, 
no Rio Grande do Norte, e Recife, 
em Pernambuco. 

O homem foi encaminhado 
à Secretaria de Estado da Fa-
zenda da Paraíba (SEFAZ/PB) 
para os procedimentos de reco-
lhimento de impostos e multas 
sobre as mercadorias transpor-
tadas e responderá por crime 
de transporte de mercadoria 
nacional sem nota fiscal.

Foto: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Militar iniciou o envio das tropas para o interior do Estado com o objetivo de garantir a tranquilidade do pleito que acontece no domingo; tropas do Exército também estão preparadas para atuarem durante a eleição na Paraíba
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Secretaria reforça as medidas de segurança contra a covid-19 durante as eleições municipais deste domingo

Prevenção ao coronavírus é 
reforçada para dia da votação

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) está refor-
çando as recomendações 
para a prevenção contra o 
novo coronavírus durante 
as eleições municipais, que 
serão realizadas neste do-
mingo (15). Devido ao plei-
to, a circulação de pessoas 
terá um aumento nas ruas e 
nos locais de votação; logo, 
será necessário redobrar 
os cuidados com o uso de 
máscaras, higiene das mãos 
e distanciamento social. As 
orientações fazem parte do 
Plano Novo Normal Paraíba, 
que visa manter as flexibili-
zações gradativas e seguras 
das atividades no Estado.

De acordo com o se-
cretário estadual de Saú-
de, Geraldo Medeiros, esta 
será uma eleição atípica, em 
que a população terá que se 
adaptar e estar atenta à pre-
venção contra a covid-19. 
“Há uma série de medidas 
de prevenção que podem ser 
feitas pelo eleitor, como ter 
disponível fácil nas mãos o 
documento com foto, ou no 
celular o aplicativo do e-tí-
tulo, respeitar a demarcação 
do distanciamento na fila, 
usar álcool em gel antes e 
depois da votação e levar a 
própria caneta para evitar o 
compartilhamento de obje-
tos”, reforça.

 O protocolo das elei-
ções 2020 prevê ainda ou-
tras recomendações para a 
população tais como: man-
ter o distanciamento de 1,5 
metro entre as pessoas; evi-
tar contato físico entre as 
pessoas; só permitir acesso 
ao local de votação/seção 
eleitoral do eleitor que fizer 
o uso obrigatório da másca-
ra; não circular livremen-
te pelas seções eleitorais; 
evitar que crianças e ado-
lescentes com menos de 16 
anos sejam levados às se-
ções eleitorais.

O secretário explicou 
ainda que as atitudes toma-
das no domingo irão refle-
tir diretamente na situação 
epidemiológica do vírus no 
Estado. “Se as pessoas não 
tiverem cautela no domingo, 
haverá um aumento signi-
ficativo nas contaminações 
por covid-19 no Estado, 
lembrando que não são re-
comendados beijos, abraços 
e apertos de mão, o que é 
bem comum durante as co-
memorações pela vitória 
dos candidatos. É preciso 
ter responsabilidade para 
que a Paraíba não vivencie 
um aumento significativo de 
casos e consequentemente 
de ocupação de leitos nos 
meses de dezembro e janei-
ro”, observa o secretário.

 As recomendações da 
SES abrangem ainda os locais 
de votação, a segurança públi-
ca e os candidatos. Todas as 
orientações estão disponíveis 
no site https://paraiba.pb.gov.
br/diretas/saude/coronavi-
rus/novonormalpb

Transporte e trânsito no dia do pleito

Semob-JP elabora plano operacional
A Superintendência Exe-

cutiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob-JP) 
definiu o plano operacional 
de transporte e trânsito a ser 
executado no próximo do-
mingo (15), dia das eleições. 
O plano apresenta cinco pon-
tos de interdição em locais 
estratégicos para o adequa-
do andamento do pleito. Ao 

todo, 80 agentes de mobili-
dade estarão espalhados pela 
cidade ao longo do dia para 
viabilizar desvios e intervir 
em eventuais incidentes. Os 
pontos de interdição estarão 
nos arredores do Fórum Elei-
toral, no bairro de Tambiá; do 
Tribunal Regional Eleitoral, 
no Centro; do IFPB (antigo 
Cefet), em Jaguaribe; do Co-

légio Olívio Ribeiro, nos Ban-
cários; do Colégio Oscar de 
Castro em Cruz das Armas. As 
vias interditadas e os horários 
de fechamento estão especi-
ficados ao final da matéria. 
Além dos bloqueios, haverá 
monitoramento constante e 
intervenções, se necessário, 
nos colégios Oscar de Castro, 
José Lins do Rego, Geo Tam-

baú, Alice Carneiro, Leonel 
Brizola, Meta e Master.

Em todos os pontos, ha-
verá interdições ou implan-
tação de sentido único de cir-
culação de tráfego que serão 
acompanhados e orientados 
por agentes de mobilidade. 
“Também teremos equipes 
monitorando a cidade ao lon-
go do dia e prontas para inter-

vir caso algum fato aconteça 
no trânsito”, afirmou o dire-
tor de Operações, Sander-
son Cesário. A orientação da 
Semob-JP é que os eleitores 
procurem votar em horários 
alternativos, evitando os pe-
ríodos de grande movimen-
tação, que geralmente ocor-
rem entre 8h e 9h da manhã 
e entre 16h e 17h.

A Secretaria de Estado da Saúde pede que os cuidados sejam redobrados com o uso de máscaras, higiene das mãos e distanciamento social de acordo com Plano Novo Normal Paraíba

CoNfira abaixo oS PoNtoS DE iNtErDição:
n fórum Eleitoral – A partir das 6h, haverá o isolamento total da Rua Prof. Batista 
Leite. Na Rua Dep. Odon Bezerra haverá isolamento das vagas de estacionamento 
localizadas entre a Fundação de Atendimento Comunitário (FAC) e a Secretaria Mu-
nicipal de Turismo (Setur), direcionando o uso para veículos do TRE.
 
n trE - A partir das 6h, haverá a interdição da Avenida Princesa Isabel com a Aveni-
da Monsenhor Walfredo Leal. Na Avenida Pedro I, a faixa da esquerda estará isolada 
e a da direita, livre para circulação.
 
n ifPb - A partir das 6h, será bloqueada a Avenida 1º de Maio, no trecho entre as 
ruas Generino Maciel e Carmelo Rufo.
 
n Colégio Papa Paulo Vi – A partir das 6h, será bloqueado o trecho da Avenida 
José Tavares localizado entre as avenidas Cruz das Armas, Centenário e Benjamim 
Lira.
 
n Colégio olívio ribeiro Campos – A partir das 6h, será implantada mão única 
de circulação na Rua Esmeraldo Gomes Vieira.
 
n Nos trechos interditados, será autorizada apenas a circulação de veículos para 
moradores locais, viaturas caracterizadas, pessoas com deficiência que irão votar 
e servidores a serviço do pleito eleitoral. A Semob disponibiliza os números 118 e 
98760-2164 para que a população possa acionar as equipes em caso de proble-
mas na circulação de trânsito.
 
n transporte Público - Em virtude da realização do primeiro turno das eleições 
municipais, a Semob-JP determinou que as empresas concessionárias operem com 
quadro de horário especial. As linhas circulares 1500 e 5100 serão reforçadas 
para facilitar a chegada dos eleitores ao local da votação.

O esquema especial vai até as 19h30 com a supervisão do órgão, monitorando 
toda a operação e podendo alterar, em conjunto com os consórcios, a programa-
ção das linhas para melhor ofertar o serviço durante o evento eleitoral.
 
Linhas de ônibus
Consórcio Unitrans:
n transnacional - 202 (Geisel), 204 (Cristo), 207 (Penha), 301 (Mangabeira), 
302 (Cidade Verde/ Pedro II), 303 (Cidade Verde), 304 (Bancários/ Cabo Branco), 
1500 (Circular), 3200 (Circular), 5100 (circular);
 
n reunidas - 107 (José Américo/Geisel), 510 (Val Paraíso/Manaíra), 521 (Bessa/ 
Manaíra), 522 (Renascer), 600 (Val Paraíso), 601 (Bessa/ Tancredo Neves), 5603 
(Mangabeira VII/Shopping).
 
Consórcio Navegantes:
 
n São Jorge: 104 - (Bairro das Indústrias), 115 (Distrito), 118 (Valentina/ Parati-
be), 120 (Valentina), 701 (Alto do Mateus), 1001 (Via Shopping), 2300 (Circular) 
I008 (Nova Mangabeira);
 
n Santa Maria - 103 (Gramame), 105 (Cidade), 109 (Rua do Rio), 116 (Colinas 
do Sul), 9901 (Mangabeira/Valentina);
 
n Nossa Senhora aparecida – 003 (Jaguaribe), 401 (Altiplano), 504 (Mandaca-
ru), 506 (Bairro dos Estados), 507 (Cabo Branco), 508 (Penha/Epitácio), 1001 (Via 
Shopping) e I001 (Integração/ Estação Ciência);
 
n São Sebastião – 602 (Ilha do Bispo), 604 (Bairro dos Ipês) e 509 (João Agripi-
no/ São José).

foto: Marcello Casal/Agência Estado/Divulgação
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Procon Estadual fez pesquisa através do aplicativo ‘Preço da Hora’ para oferecer resultado aos consumidores
José Alves
Zavieira2@gmail.com

Pesquisa realizada 
pelo Procon Estadual, atra-
vés do aplicativo “Preço da 
Hora”, que possibilita aos 
consumidores consulta-
rem, em tempo real, o va-
lor de quase um milhão de 
itens nos 223 municípios 
paraibanos, mostra que o 
menor preço da gasolina 
comum em João Pessoa 
é R$ 4,10. O consumidor 
pode encontrar o combus-
tível neste valor em dois 
postos: Airton Senna, na 
Avenida Tancredo Neves e 
Auto Posto Independência, 
no bairro de Tambiá. 

Ainda conforme a pes-
quisa, o preço médio do li-
tro da gasolina comum na 
capital paraibana é de R$ 
4,20. O levantamento foi 
realizado em 97 postos de 
combustíveis. Também foi 
constatado que o preço da 
gasolina varia de R$ 4,10 
a R$ 4,50, uma diferença 
de R$ 0,40. Com preço mé-
dio em R$ 4,20, a variação 
constatada foi de 9,76%. 
De todos os postos pesqui-
sados, 20 deles apresenta-
ram preço de R$ 4,16 para 
gasolina comum.

Já o litro do etanol está 
variando entre R$ 2,95 até 
R$ 3,50. Quarenta e três 
centavos de diferença ou 

Menor valor para gasolina é 
de R$ 4,10 em João Pessoa

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

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

Na temporada do verão Cabedelo recebe milhares de turistas vindos de Brasil todo, e até 
de outros países. O município possui um dos litorais mais bonitos da Paraíba, composto de nove 
praias com areias brancas e água morna. Um paraíso para descanso, passeio ou prática de ativi-
dades marítimas. Ao longo do litoral, turistas e moradores podem desfrutar e conhecer as belezas 
das praias do Dique, Miramar, Ponta de Mato, Formosa, Areia Dourada, Camboinha, Poço, Ponta 
de Campina e Intermares. Um dos pontos mais visitados da cidade é a histórica Fortaleza de Santa 
Catarina, que fica localizada à margem direita da barra do Rio Paraíba do Norte, ao lado do Porto 
de Cabedelo, o imponente monumento, sua história e as crendices e lendas que a cercam, são sinô-
nimos de resistência, força, arte e cultura popular para o povo cabedelense.

Praia Bela

Cabedelo 

LiToRAL 

A temporada do verão está aque-
cendo os 138 km de extensão do litoral 
paraibano com suas praias com águas lim-
pas e cristalinas, desde as mais agitadas 
às desertas. É nesse período que as praias 
mais centrais, na faixa de Cabedelo até o 
Conde, aumentam o movimento e mui-
tos banhistas procuram se refrescar em 
águas limpas e cristalinas que compõem 
o cenário nessa faixa litorânea. Ao Norte 
do litoral paraibano, imediatamente se 
observa outro paraíso. No extremo norte paraibano, Barra de Camaratuba já mostra sinais de que 
estamos nos aproximando de um local fantástico em todos os sentidos. Outro ponto que é bastante 
visitado pelos turistas é o tradicionalíssimo pôr do sol na Praia do Jacaré, em Cabedelo. O Parque 
do Jacaré está entre os três roteiros mais procurados pelos turistas que visitam a Paraíba durante 
todos os 365 dias do ano. Além do cenário de cartão postal, as pessoas ainda levam para casa a ima-
gem da apresentação do músico Jurandy do Sax, que aparece do nada em seu barquinho executan-
do o Bolero de Ravel enquanto o astro rei se despede de mais um dia.

Sousa

O Vale dos Dinossauros, no município de Sousa, é aberto à visitação e algu-
mas restrições foram impostas como medida de segurança, a exemplo do uso de 
máscaras e de recipientes com álcool em gel que foram espalhados ao longo do 
parque. Além das 30 pessoas por turno, poderão ser organizados também peque-
nas excursões, mas nestes casos a presença de um guia é obrigatório, que orga-
nizará a movimentação dos visitantes para evitar aglomerações. As visitas têm 
que ser agendadas previamente pelo telefone (83) 98812-3265 ou pelo portal 
da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) e apenas 30 
pessoas poderão ter acesso ao local a cada turno. O horário de funcionamento se 
inicia às 8h e vai até 17h.

Fotos: Teresa Duarte

O litoral Sul paraibano é repleto de 
paraísos e riquezas naturais ainda desco-
nhecidos do grande público. Um projeto de 
valorização da área com foco no desenvolvi-
mento local passa, portanto, por uma revitali-
zação dos equipamentos turísticos e espaços 
arquitetônicos, sustentabilidade e fomento 
à economia criativa pautada no turismo. O 
Complexo Praia Bela, que fica no município 
de Pitimbu, conta hoje  com a relocação das barracas das margens do Rio Mucatu, ordenamento e controle 
dos ônibus que levam turistas até o local e criação do prato “carro chefe” de cada quiosque. 

Galante
Para quem gosta de trio pé de serra e da nossa comida regional a Casa de Cumpade, 

na zona rural de Galante, distrito de Campina Grande, é uma boa opção para a confrater-
nização de final de ano. O ambiente de fazenda é atrativo e confortável em contato direto 
com a natureza, contando um vasto cardápio assinado pelo Chef Cumpade João, onde são 
oferecidos tradicionais pratos, a exemplo do bode guisado, feijão verde na nata, galinha de 
capoeira, entre outras delícias feitas a partir de produtos do cultivo e criação da própria 
fazenda. Informações: 98621-9936.

18,64% na variação do me-
nor para o maior preço. A 
média foi de R$ 3,10 em (32 
postos de combustíveis). O 
preço do etanol a R$ 2,95 
está sendo praticado pelo 
posto GF, na Rua Irineu Pin-
to, no Centro da cidade.

O diesel comum apre-
sentou preços entre R$ 
3,18 até R$ 3,62, variação 
de R$ 13,84% o que dife-
re em R$ 0,44. A média fi-
cou em R$ 3,44 e apenas 

oito postos apresentaram 
o valor de R$ 3,50. O diesel 
comum com o preço de R$ 
3,18 está sendo vendido no 
posto Mônaco, na Avenida 
Primeiro de Maio, no bairro 
de Jaguaribe.

O GNV teve preços en-
tre R$ 2,99 a R$ 3,72, varia-
ção de 24,41%, diferença 
de R$ 0,73 e média deR$ 
3,26.O GNV mais barato, a 
R$ 2,99 pode ser encontra-
do no posto Metrópole, na 

Avenida Epitácio Pessoa.
A superintendente do 

Procon-PB, Késsia liliana, 
afirmou que o órgão está 
sempre à disposição de toda 
a Sociedade Paraibana para 
garantir os direitos dos con-
sumidores. Qualquer dúvi-
da, informação ou sugestão, 
o consumidor deve ligar 
para o número 151, (ligação 
direta e gratuita), ou para o 
(83) 98618-8330, que tam-
bém é Whatsap.

Sobre o aplicativo
O aplicativo ‘Preço da Hora’ foi lançado 

em junho do ano passado pelo governador 
João Azevêdo e pode ser baixado em smart-
phones e está disponível nos sistemas IOS e 
Android. Também em tablets e computadores, 
por meio do site precodahora.pb.gov.br, e 
no banner do portal do Governo da Paraíba 
(paraiba.pb.gov.br).

A ferramenta de transparência é resul-
tado de uma parceria entre o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz), da Companhia de Processamento de 
Dados da Paraíba (Codata), do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PB) e da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).

Combustível é um dos quase um milhão de produtos cujo preço pode ser conferido, em tempo real, através do ‘Preço da Hora’

Aplicativo pode ser baixado em telefones com Android ou IOS

Foto: Marcus Antonius

Foto: Secom-pB



Sessão tripla
Nesta sexta-feira, projeto ‘Cine Bangüê Online’ promove 
exibição gratuita de curtas-metragens de realizadores do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Página 11
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Com participação de Suzy Lopes, longa-metragem ‘A Febre’ estreia nas principais plataformas de ‘streaming’

Filme com atriz da PB no elenco 
lida com as questões indígenas

Primeiro longa-metragem 
de ficção da cineasta carioca 
Maya Da-Rin, o premiado A 
Febre conta no elenco com a 
presença da atriz paraibana 
Suzy Lopes, que pela primeira 
vez foi dirigida por uma mulher 
no cinema. Apesar de ainda não 
ter chegado nas salas da Paraí-
ba, a produção estreou nesta 
semana em âmbito nacional e 
também nas principais plata-
formas de streaming.

A Febre aborda um tema 
não tão comum no cinema e 
bastante atual para os dias de 
hoje: a questão indígena. “O fil-
me foi feito em 2018 e eu não 
sabia que a estreia viria ocorrer 
no momento em que, atualmen-
te, a extrema direita governa o 
Brasil”, disse a diretora para o 
Jornal A União. “É um assunto 
que interessa e o filme traz vi-
sibilidade para uma situação 
na qual a história do país foi 
construída através do genocídio 
de diversos povos. Sabemos que, 
ao longo dos anos, os indígenas 
obtiveram, por exemplo, aces-
so à universidade e se torna-
ram professores e isso é muito 
importante e o longa amplia o 
nosso processo de troca e con-
tribuição com a sociedade”.

Para Maya Da-Rin, estamos 
passando por “um momento 
histórico frente ao qual não 
podemos nos silenciar, com o 
desmonte da cultura e o ataque 
às comunidades e lideranças 
indígenas. A distribuidora Vi-
trine Filmes vem fazendo um 
grande trabalho nesse sentido. 
Além do lançamento em salas e 
streaming, estamos organizan-
do diferentes frentes para que 
o filme possa chegar ao público 
indígena e ser assistido nas co-
munidades”, observou.

Nesse sentido de divul-
gação, a realizadora contou 
que pretende, até o próximo 
mês, exibir A Febre em algumas 

aldeias indígenas, de forma 
remota, e que para isso está 
contando com o apoio da cura-
dora indígena Naine Terena, 
que está coordenando essas 
ações especiais que levem ao 
alcance desses povos em cada 
região do Brasil. No caso do 
Nordeste, será definida uma 
aldeia em Pernambuco. 

Com uma carreira de su-
cesso ao redor do mundo, o 
longa já foi selecionado para 
mais de 60 festivais conquis-
tando 32 prêmios, entre eles o 
Leopardo de Ouro de Melhor 
Ator e Prêmio da Crítica Inter-
nacional Fipresci, no Festival 
de Locarno (Suíça).

A trama narra a história de 
Justino (vivido por Regis Myru-
pu), um indígena do povo Desa-
na que trabalha como vigilante 
em um porto de cargas e vive na 
periferia de Manaus (AM). Des-
de a morte da esposa, sua prin-
cipal companhia é a filha Va-
nessa, que está de partida para 
estudar Medicina em Brasília. 
Com o passar dos dias, Justino 
é tomado por uma febre forte. 
Durante à noite, uma criatura 
misteriosa segue seus passos. 
Durante o dia, ele luta para se 
manter acordado no trabalho. 
Porém, sua rotina no porto é 
transformada com a chegada 
de um novo vigia. Nesse meio 
tempo, seu irmão vem de visita 
e Justino relembra a vida na 
aldeia, de onde partiu há mais 
de 20 anos. 

Suzy Lopes encarna a per-
sonagem Rose, enfermeira num 
posto de saúde na periferia da 
capital do Amazonas. “Eu inter-
preto a colega de trabalho de 
Vanessa, papel de Rosa Peixoto, 
que é uma força da natureza, me 
deu muita inspiração. Ela tem 
força e luz em tudo. É uma pes-
soa que me toca profundamente. 
E nossa interação foi tão bonita 
como surgiu”, relembrou. 

A atriz paraibana também 
destacou outros aspectos que 
lhe deram satisfação ao ser es-

calada para atuar em A Febre. 
“Fora os sabores pessoais, que 
foram muitos, como conhecer 
Manaus, por exemplo, fazer 
parte deste projeto, para mim, 
é muito importante. Um filme 
que traz à tona e bota na roda 
as questões indígenas sem ser 
panfletário, de forma muito real, 
muito respeitosa e muito delica-
da. E que linda diretora é Maya. 
Trabalhar com ela foi incrível, 
uma mulher de muita força, de 
muita delicadeza, tem um olhar 
profundo e firme”.

Suzy Lopes espera que o fil-
me cumpra o papel de conscien-
tizar o público para as causas 
nas quais aborda. “É tentar fazer 
com que a sociedade, ou parte 
dela, se sensibilize paro nosso 
povo indígena, que há mais de 
500 anos é massacrado, rou-
bado, desrespeitado”, resumiu. 
“Este governo e quase todos 
os governos que tivemos são 
inimigos dos verdadeiros donos 
da terra brasileira. De quem já 
estava aqui quando tudo come-
çou. A verdadeira família tra-
dicional brasileira é indígena, 

queira os governantes ou não. 
Todo o território brasileiro é 
de terra indígena. Precisamos 
respeitar este povo, que são os 
nossos originários”.

A diretora carioca também 
confessou satisfação em ter a 
atriz no elenco. “Admiro mui-
to o trabalho de Suzy Lopes. 
É uma grande atriz e muito 
generosa com os atores e que 
deu grande contribuição no 
desenvolvimento das cenas”, 
elogiou Maya Da-Rin.

A produção brasileira tam-
bém será exibida em salas de ci-
nema na França, Reino Unido e 
China. O lançamento de A Febre 
estava previsto para abril pas-
sado, mas só que a pandemia 
da covid-19 surgiu no mês an-
terior. “Tivemos que reinventar 
as estratégias de distribuição 
e adaptá-las às necessidades 
do momento atual. Apesar de 
todas as dificuldades e limita-
ções, o importante é que o filme 
possa ser visto e que continue 
a motivar debates com o públi-
co”, apontou Maya Da-Rin, que 
também é artista visual.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o trailer oficial do 

longa-metragem

Foto: Divulgação

Produção narra a história de um indígena 
da tribo Desana que trabalha como vigilante 
em um porto de cargas e vive na periferia de 
Manaus, capital do Amazonas

Foto: Divulgação

‘Filme-catástrofe’ tem pré-estreia na Paraíba
Em Destruição Final: O Último 

Refúgio, uma família luta para sobre-
viver enquanto um cometa segue em 
direção à Terra. John Garrity (Gerard 
Butler, de 300), sua esposa Allison 
(a brasileira Morena Baccarin) e seu 
jovem filho fazem uma perigosa jor-
nada à procura de um local seguro 
para se estabelecerem. Eles enfren-
tarão o pior da humanidade em um 
momento de crescimento do pânico, 
desbravando um cenário onde a lei 
não existe mais.

Novo representante do gênero 
de ‘filme-catástrofe’, o longa tem 
sua pré-estreia nesta semana nos 
cinemas de João Pessoa e Campina 
Grande. Tanto no CineSercla Parta-
ge (CG), quanto no Tambiá (JP), as 

sessões diárias acontecem às 18h10 
e 20h30. Já na Rede Cinépolis (JP), 
o longa é exibido até domingo às 
20h20, no Manaíra e Mangabeira 

Shopping. Na capital, o Centerplex 
do MAG Shopping ainda não abriu. 
Todos estão obedecendo as normas 
de segurança sanitária.

Brasileira Morena Baccarin e Gerard Butler em cena de ‘Destruição Final: O Último Refúgio’

Foto: Divulgação

Aparaibana Suzy Lopes (D) 
encarna uma enfermeira de um 

posto de saúde na periferia de 
Manaus, que é amiga da filha 

do protagonista
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Colunista colaborador

Uma vez a minha mãe adoeceu de febre reumática. 
Meu pai estava viajando a trabalho, penso que no Rio 
Grande do Sul e éramos apenas ela, meus irmãos e eu.

Naquela manhã, não conseguiu levantar da cama, 
sentindo muitas dores. Ainda não existiam telefones 
celulares, a comunicação era complicada, então meu 
pai não sabia o que estava acontecendo.

A primeira vizinha, que percebeu algo diferente 
no movimento matinal rotineiro, bateu na nossa porta.

As casas tinham muros baixos, não existiam gra-
des e durante o dia, deixar portas e janelas abertas 
não representava nenhum risco.

Pela manhã, depois de preparar o café e mandar 
os filhos para a escola, as mulheres talvez fossem re-
gar as plantas do jardim e prosear um pouco.

Dona Mariana entrou preocupada. Logo que viu 
minha mãe, correu à procura de Doutor Canejo, clíni-
co geral, também vizinho e padrinho da minha irmã.

Com a sua maleta preta, cheia de instrumentos 
prateados, bigode grisalho e ar sério, estava sempre a 
postos e atendia seus pacientes em casa.

Lembro bem dele. Louco por pássaros, tinha um 
viveiro gigante, onde gostava de ficar parado, pare-
cendo um espantalho, enquanto eles iam pousando 
nos seus braços, ombros, cabeça. Era um espetáculo 
assistir àquela cena.

Dona Mariana e ele conversaram coisas que não 
entendi direito, mas vi que era sério.

Febre, repouso, reumatismo...
– O marido ainda demora viajando?
– Quem vai cuidar desses meninos?
A essa altura mais vizinhas já estavam lá em casa.

De repente, uma delas nos empurra para o banheiro:
– Esses meninos tem que ir pra escola. Enquanto 

outra na cozinha:
– Mas eles não comeram nada ainda...
Pois bem, naqueles dias, minha mãe de cama, a 

vizinhança tomou conta da gente.
Uma chegava logo cedo, preparava o café da ma-

nhã e cuidava que a gente fosse limpinho pra escola.
Dr. Canejo fazia a visita do dia, dava as recomen-

dações médicas e deixava umas balinhas de coco colo-
ridas, tão doces que dava uma dorzinha na mandíbula.

Uma ficava em casa com minha mãe e minha irmã, 
até que a gente chegasse e outra preparava o almoço.

De noite, dona Adelaide, que era a diretora da es-
cola e tocava piano, chegava trazendo sopa, pães fres-
quinhos e só saía quando todos estavam devidamen-
te alimentados e acomodados para descansar.

Eu ficava encarregado de dormir no quarto da 
minha mãe, para pedir ajuda se algo acontecesse.

Não fosse a movimentação incomum dos vizi-
nhos pela casa, mamãe de cama no quarto e a falta 
dos seus alunos na grande mesa colocada no fundo 
do terraço, onde dava aulas de reforço (Uma farra nos 
nos fins de tarde! Foi nessa mesa que aprendi a ler e 
amar os livros), a vida seguiu seu rumo.

A casa manteve-se em ordem, tivemos todas as 
refeições e não faltamos sequer um dia de aula.

E o mais importante: não tivemos medo. Nin-
guém deixou a gente ter medo.

Nós confiávamos naquelas pessoas. E elas esta-
vam ali, tranquilas, discretas, afetuosas, até mesmo 
mandonas, sabendo do direito de ser autoritárias 
com as crianças, e que aquilo era cuidado.

Isso era feito como se não fosse peso algum.
À tarde os amigos da rua nos chamavam pra 

brincar e a gente ia. Se brincássemos em casa, alguém 
pedia pra gente não fazer muito barulho.

E tudo correu bem.
Quando meu pai chegou de viagem, minha mãe já 

se recuperava.
Lembro das vizinhas respondendo aos seus agra-

decimentos:
– Não foi nada!
– Não fiz mais que minha obrigação...
– Qué isso, rapaz! Se fosse comigo ela tinha feito 

a mesma coisa!
E tinha mesmo.
Naquele tempo, a gente brincava na calçada, dou-

tor Canejo podia ter pássaros no viveiro, eram as mu-
lheres quem tinham de cuidar da casa, privacidade 
quase não existia, a programação da televisão come-
çava tarde e terminava cedo.

Mas a gente não tinha medo de gente.
Todo mundo cuidava de todo mundo e isso era  

simples e natural.
É claro que prefiro pássaros fora de gaiolas e sei 

que lugar de mulher é onde ela bem entender. Gosto 
de privacidade e de ter TV, Internet, o que for, 24 ho-
ras por dia.

Mas será que não dava pra ter também aquela 
sensação de confiança, de amparo e segurança nas 
outras pessoas?

Ai que saudades de dona Mariana, de doutor Ca-
nejo e de dona Adelaide!

Trilha Sonora
‘Olhos Abertos’ - Guarabira e Zé Rodrix - com Elis.

A senhora do lado

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Projeto de reedição do autor no Brasil lança ‘Contos Inacabados de Númenor 
e da Terra-média’, que desbrava três eras do mundo de ‘O Senhor dos Anéis’

Contos jogam luz no 
universo de Tolkien 

Embora o escritor britâ-
nico J.R.R. Tolkien tenha tes-
temunhado o próprio sucesso, 
especialmente após a publica-
ção de O Senhor dos Anéis, en-
tre 1954 e 1955, sua obra pós-
tuma cresceu ao ponto de ser 
tão relevante quanto o que ele 
lançou em vida, tornando-se 
uma fascinante porta de entra-
da para seu universo ficcional. 
Isso é o que demonstram os 
Contos Inacabados de Númenor 
e da Terra-média, mais recente 
lançamento do autor publica-
do pela editora HarperCollins, 
parte do projeto de reedição 
de Tolkien no Brasil.

Ao mesmo tempo me-
tódico e desorganizado, o 
autor burilou os mesmos 
textos por toda a vida, e não 
chegou a concluir grande 
parte deles. Como o título 
entrega, Contos Inacabados 
traz alguns desses trabalhos 
inconclusos, sob a cuidadosa 
edição de seu filho, Chris-
topher Tolkien, que se en-
carregou de conferir o maior 
grau de polimento possível a 
escritos de épocas muito dis-
tintas. A Queda de Gondolin, 
por exemplo, começou a ser 
redigido em 1917, enquanto 
A História de Galadriel e Cele-
born foi seu último trabalho, 
em 1973.

Tolkien tinha uma visão 
totalizante de sua obra, e ne-
nhum outro livro seu é tão 
abrangente em relação ao 
universo fictício idealizado 
por ele quanto esse ou deno-
ta tão claramente o caráter 
de work in progress de sua li-
teratura. Sua obra narra três 
eras na Terra-média, e as 
histórias reunidas em Contos 
Inacabados perpassam to-
das, com níveis diferentes de 
acabamento.

Na terceira era se pas-
sam O Hobbit e O Senhor dos 
Anéis, a luta de Frodo, Gan-
dalf, Aragorn e companhia 
contra Sauron. A história é 
bem conhecida e o texto, de-
finitivo. A primeira era com-
preende toda a extensão de 
O Silmarillion, compêndio de 
lendas lançado postumamen-
te em 1977 que narra o exí-
lio dos elfos da terra divina 
de Valinor e sua luta contra 
o maligno Morgoth. Menos 
conhecido e polido que os 
principais sucessos, mas ain-
da assim um texto relativa-
mente bem estabelecido. Já 
a segunda era, que será tema 
de uma série atualmente em 
produção pela Amazon, é 
a menos conhecida e a que 
conta com mais lacunas. Ela 

narra os eventos entre a que-
da de Morgoth e a ascensão 
de seu discípulo, Sauron. Nos 
Contos Inacabados, essa é a 
parte menos definitiva dos 
escritos – e, talvez por isso, a 
mais instigante, por obrigar o 
leitor a imaginar e preencher 
as lacunas.

A História de Galadriel 
e Celeborn, por exemplo, já 
começa com um mea-culpa 
de Christopher: “Não há ne-
nhuma parte da história da 
Terra-média mais repleta de 
problemas que a história de 
Galadriel e Celeborn, e de-
ve-se admitir que há graves 
inconsistências”. A elfa Gala-
driel, afinal, é um dos poucos 
seres que atravessam as três 
eras, sendo a personagem fe-
minina do autor mais repleta 
de nuances.

É, no entanto, a história 
da ilha de Númenor, onde 
se instaurou o mais glorioso 
reino humano já registrado 
na obra do autor, que traz os 
elementos mais interessan-
tes ao leitor já experiente de 
Tolkien. No conto Aldarion e 
Erendis, Tolkien desenvolve 
um de seus temas mais recor-
rentes: como a ambição traz 
consigo a semente do mal. Al-
darion é o herdeiro do rei de 
Númenor, casado com a bela 
Erendis, mas verdadeira-
mente apaixonado pelo mar 
e suas aventuras. Ele passa 
o conto todo – pelo menos a 
parte que de fato foi escrita, 
já que o final pretendido da 
trama é narrado resumida-

mente por Christopher a par-
tir de esboços do pai – sendo 
julgado por suas escolhas, até 
que o leitor descobre que ele 
estava lutando contra o avan-
ço inicial de Sauron no leste 
da Terra-média.

Se suas motivações são 
justificadas, sua incapacida-
de de resistir ao chamado do 
mar deságua na ganância que 
tomaria os reis posteriores 
de Númenor, que se tornam 
imperialistas navais (como a 
Inglaterra de Tolkien), assal-
tando as praias da Terra-mé-
dia e renegando os deuses, 
maculando para sempre a 
raça humana, que nunca mais 
seria tão bela e longeva quan-
to nos dias antigos.

Tolkien, cristão convic-
to, sempre transmite uma 
ideia de decadência constan-
te da humanidade, e a segun-
da era de seu universo é fun-
damental para compreender 
a degeneração das lendas 
repletas das presenças di-
vinas de O Silmarillion para 
um mundo mais naturalista 
e quase desassistido pelos 
deuses de O Senhor dos Anéis 
– o que corrobora sua visão 
de mundo.

Um dos contos mais 
curiosos para os leitores me-
nos versados nos meandros 
da Terra-média é A Demanda 
de Erebor. Nesse texto, escri-
to por Frodo, o mago Gandalf 
narra os eventos que o leva-
ram a recrutar Bilbo Bolsei-
ro e onze anões para roubar 
o tesouro do dragão Smaug, 

dando ao leitor uma perspec-
tiva diferente e inusitada so-
bre as aventuras narradas em 
O Hobbit.

Já Cirion e Eorl mostra 
como os reinos de Gondor e 
Rohan se tornaram amigos 
em meio à adversidade, e ex-
plica bastante a respeito da 
aliança entre essas terras em 
O Senhor dos Anéis.

Essa obra, aliás, é revista 
por outro ponto de vista em 
O Desastre dos Campos de Lis, 
que mostra como o Um Anel 
se perdeu, dando origem aos 
eventos do livro, e A Caçada 
ao Anel, que traz detalhes que 
não estão nos textos original-
mente publicados.

Se os Contos Inacabados 
provam o papel da obra pós-
tuma de Tolkien de lançar luz 
sobre seus principais escri-
tos, o livro não se basta por 
si: lê-lo antes dos outros se-
ria infrutífero. O próprio edi-
tor e filho de Tolkien admite 
isso na introdução: “Muito 
do que existe neste livro não 
será considerado gratifican-
te por leitores de O Senhor 
dos Anéis que, afirmando 
que a estrutura histórica da 
Terra-média é um meio e 
não um fim, é o modo da nar-
rativa e não o seu propósito, 
pouco desejam continuar 
explorando pela exploração 
em si”. Apesar disso, os con-
tos reunidos no livro são um 
bálsamo para aqueles que, 
encantados pelas lendas de 
Tolkien, desejam se aprofun-
dar em sua mitologia.

André Cáceres
Agência Estado
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Nenhum outro livro é tão abrangente em relação ao universo fictício idealizado pelo britânico quanto essa antologia, 
sob uma cuidadosa edição de seu filho, Christopher Tolkien, que se encarregou de conferir o maior grau de polimento ao texto

Exemplo de como a sua 
literatura era um ‘work 
in progress’, os contos 
narram três eras na 
Terra-média, sendo que 
na terceira se passam 
as principais obras de 
Tolkien: ‘O Hobbit’ e ‘O 
Senhor dos Anéis’

PRINCIPAIS CONTOS PRESENTES NA ANTOLOGIA:

n Os Filhos de Húrin
Húrin é capturado em guerra e se nega a colaborar 
com o inimigo, que impõe uma terrível maldição a 
seus filhos

n Aldarion e Elendis
Aldarion abandona a esposa para se aventurar no mar. 
A ambição naval plantada pelo rei marinheiro que leva, 
futuramente, seu reino Númenor à catástrofe

n A Demanda de Erebor
Gandalf conta bastidores que antecedem a jornada de 
‘O Hobbit’

n O Desastre dos Campos de Lis
Narra como o Um Anel se perdeu, dando origem aos 
eventos de ‘O Senhor dos Anéis’

Foto: Divulgação
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Através do canal virtual da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, produções do RJ, SP e CE serão exibidas gratuitamente

Projeto ‘Cine Bangüê Online’ 
promove sessão tripla de curtas

Depois da sessão dupla 
de lançamento ocorrido na 
semana passada, a Funda-
ção Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) realiza, nes-
ta sexta-feira, uma sessão 
tripla do projeto ‘Cine Ban-
güê On-line’.

Serão veiculados os 
curtas-metragens Ensaio 
sobre Minha Mãe, de Joci-
mar Dias; O Solitário Ataque 
de Vorgon, de Caio d’Andrea, 
e O Silêncio do Mundo, de 
Bárbara Cariry. A exibição 
única e gratuita acontece 
às 20h, no canal oficial da 
Funesc no Youtube (/funes-
cpbgov). Após a sessão, os 
filmes não ficarão mais dis-
poníveis na plataforma.

“Em tempos de pande-
mia, o projeto ‘Cine Bangüê 
On-line’ foi a solução  que 
encontramos para conti-
nuar levando ao  nosso pú-
blico uma programação al-
ternativa, diferente do que 
normalmente vemos nas 
redes de cinema do país ou 
nas grandes plataformas de 
streaming, com total segu-
rança”, garantiu Gian Orsini, 
diretor e programador do 
Cine Bangüê. “Neste molde 
virtual, escolhemos dar visi-
bilidade ao curta-metragem, 
destacando  realizadores e 
realizadoras  do Brasil em 
um formato que, por vezes, 
é esquecido. Pra nós, é um 
prazer imaginar esses filmes 
que estão fora do circuito co-
mercial  circulando por aí e 
chegando até o público”.

Para a segunda exibi-
ção do projeto, foram es-
colhidas produções de três 
estados diferentes do país. 
“Na curadoria desta sessão, 
convidamos filmes de  rea-
lizadores do Rio de Janei-
ro, São Paulo e Ceará, com 
obras muito diferentes en-
tre si, cada um com forma, 
linguagem e estilística mui-
to próprias, mas que cola-
boram para construção de 
um panorama da produção 
brasileira  em curta-metra-
gem dos últimos 10 anos”, 
explica Orsini.

Ensaio sobre Minha Mãe 
(2014, 20min., classificação: 
10 anos) foi o curta carioca 
escolhido para a programa-
ção. “Como anuncia o título, 
o filme do Jocimar Dias é um 
retrato pessoal sobre a mãe 

do realizador, que utiliza a 
encenação e o recurso do 
gênero musical para mer-
gulhar no íntimo da repre-
sentação da personagem. 
Vale lembrar que Jocimar 
é também doutorando em 
Cinema pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
onde se aprofunda  justa-
mente em estudos sobre 
musicais, ritornelos e a teo-
ria queer”, pontua o diretor 
do Cine Bangüê.

Já a produção paulis-
tana O Solitário Ataque de 
Vorgon (2010, 6min., livre) 
faz uma homenagem a um 
dos ícones da cultura pop 
do outro lado do globo. “De 
forma extremamente criati-
va e divertida, referencian-
do clássicos como Godzilla e 
seriados japoneses tokusat-

su, o curta dirigido por Caio 
D’Andrea nos transporta 
para o universo de grandes 
monstros devorando cida-
des inteiras, caos... e amor”, 
resume Gian Orsini. 

Por fim, vindo do Ceará, 
O Silêncio do Mundo (2011, 
10min., livre), da “expres-
siva produtora Bárbara Ca-
riry, nos apresenta um filme 
sensível e poético sobre os 
modos e as formas de co-
municação entre os seres. 
Lançado no mesmo ano de 
O Som do Tempo, dirigido 
por seu irmão, Petrus Ca-
riry, os curtas de alguma 
forma se conectam e se 
complementam a distância”, 
avalia o curador.

Na estreia do projeto, 
ocorrida na última sexta-fei-
ra, foram exibidos os curtas 

cariocas Aurora, de Renata 
Spitz e Eu queria ser arre-
batada, amordaçada e, nas 
minhas costas, tatuada, de 
Andy Malafaia. Ao todo, 130 
espectadores acompanha-
ram a ação on-line – público 
superior ao que seria permi-
tido em uma sessão presen-
cial na sala de cinema.

Audaci Junior
audaciauniao@gmail.com

Programação de hoje terá o carioca ‘Ensaio sobre Minha Mãe’, dirigido por Jocimar Dias; o cearense ‘O Silêncio do Mundo’, de Bárbara Cariry, e a produção paulistana ‘O Solitário Ataque de Vorgon’, de Caio D’Andrea (da esq. para dir.)

Fotos: Divulgação

‘Entrevista Funesc’ 

Coordenador da Lei Aldir Blanc na 
Paraíba é o entrevistado de hoje

O coordenador da Lei 
Aldir Blanc na Paraíba, 
Pedro Santos é o convi-
dado de mais uma edição 
do programa ‘Entrevista 
Funesc’ que, apresenta-
do pelo jornalista Jãmar-
ri Nogueira, será exibido 
virtualmente nesta sexta-
feira, em transmissão ao 
vivo que começa às 19h, no 
perfil da Fundação Espaço 
Cultura da Paraíba no Ins-
tagram (@funescgovpb).

“Nós temos alcançado 
muita gente do interior, 
com a adesão de produto-
res e artistas, o que era um 
dos focos do nosso traba-
lho. É isso que vou falar, na 
ocasião”, contou Santos, 
que também é o vice-pre-
sidente da Funesc. “Du-
rante a entrevista, tam-
bém vou alertar hoje que 
vai faltar uma semana, a 
partir desta data, para o 
final do prazo de inscrição 
para oito editais de pre-
miação da Lei Aldir Blanc”, 
afirmou ele. 

A propósito, com re-
lação aos editais, Pedro 
Santos informou que as 
comissões ainda estão 
analisando as propostas 
que foram inscritas. “A 
nossa expectativa é de que 
os primeiros pagamentos 
sejam feitos a partir da 

primeira semana de de-
zembro”, revelou.     

O coordenador garan-
tiu que, em comparação a 
outros estados da Fede-
ração, a Paraíba tem sido 
a mais rápida em escutar 
os produtores e artistas. 
“Isso ocorreu porque fi-
zemos um bom planeja-
mento e essa celeridade 
é fruto de reuniões que 
começamos a fazer em ju-
nho e julho passado”, ex-
plicou ele, acrescentando 
que essa atividade de ou-
vidoria se iniciou com a 
‘Série Diálogos Culturais’. 
“Durante as conversas, 
pudemos ouvir as deman-
das das classes artísticas 
e conversar com os gesto-
res municipais”.

A comissão da Lei Aldir 
Blanc na Paraíba disponibi-
lizou endereços de e-mail 
para cada um dos editais. 
Por esse canal, a comunida-
de artístico-cultural pode 
manter contato com as 
equipes, tirar dúvidas e pe-
dir orientações através do 
número de WhatsApp (83) 
9 9122-6814.

Outro canal informa-
tivo da Aldir Blanc é o hot-
site oficial (paraiba.pb.gov.
br/leialdirblanc), criado 
com todo o conteúdo dessa 
ação, desde os textos fede-
rais que criaram e regula-
mentaram a Lei, os textos 
estaduais que formataram 
as ações para a Paraíba, os 
editais, perfis das mulhe-
res que dão seus nomes a 

cada edital e uma seção de 
‘perguntas e respostas’. É 
pelo mesmo endereço ele-
trônico também que ocor-
rem as inscrições.

Lembrando que oito 
dos 12 editais mantêm 
suas inscrições abertas até 
o dia 20 deste mês.

Segundo Santos, expectativa é de que os primeiros pagamentos sejam feitos a partir do início do mês de dezembro

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial no 

Instagram da Funesc

Inscrições prorrogadas

Livro trará estudos 
sobre a arte circense

Convocatória para 
uma submissão de capí-
tulos em livro que traz 
temática circense prorro-
gou o prazo de inscrições 
até o próximo domingo 
(dia 15). Organizado pelo 
paraibano Diocélio Bar-
bosa e pela paulista Maria 
Carolina Oliveira, Estudos 
sobre Circo e Comicidade 
vem suprir a carência bi-
bliográfica do gênero.

“É muito importante 
para o circo brasileiro que 
mais editoras se interes-
sem em publicar edições 
relativa a esta arte”, aponta 
Diocélio. “Esta é minha pri-
meira parceria de organiza-
ção de um livro dedicado as 
artes do circo que faço em 
parceria com a amiga, ar-
tista e pesquisadora Maria 
Carolina Oliveira. O convi-
te partiu do diretor, ator, 
professor e pesquisador 
Narciso Telles, que assume 
a coordenação da coleção 
Artes da Cena”.

Os estudos para a 
análise são acerca das 
estéticas e poéticas pos-
síveis no universo do cir-
co; dramaturgia e escrita 
cênica circense; modos de 
produção e organização 
social do circo; escrita crí-
tica e recepção circense; e 
diversidade nas cenas de 
produção circenses.

Ainda segundo Dio-
célio Barbosa, a previsão 
é que ainda no primeiro 
semestre de 2021 a obra 
seja lançada tanto no meio 
físico, quanto no digital.

Foto: Thercles Silva/DivulgaçãoFoto: Paula Caldas/Divulgação

Obra será organizada por Carolina Oliveira (E) e Diocélio Barbosa (D)

Através do QR Code acima, 
acesse o site para inscrição

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube



Alunos ficaram com as três primeiras colocações e ainda vão participar da etapa nacional, que acontece este mês

Robótica do Sesi-PB conquista 
etapa estadual de olimpíada

As equipes de robótica 
do Sesi Paraíba estão come-
morando as conquistas na 
Etapa Estadual da Olimpíada 
Brasileira de Robótica (OBR), 
principal evento nacional do 
segmento. Na competição, 
disputada entre 49 equipes 
de todo o Estado, os alunos 
do Sesi conquistaram as três 
primeiras colocações e ainda 
asseguraram participação na 
Etapa Nacional da Olimpíada, 
que acontece este mês. Os 
treinos seguem acontecendo 
até porque o desafio para a 
próxima etapa é ainda maior 
e envolve equipes de todo o 
território nacional, para isso 
alunos e professores seguem 
focados e otimistas quanto a 
possibilidade de colocar a Pa-
raíba mais uma vez em lugar 
de destaque.

“Na nacional a arena é 
maior com mais desafios e 
mais obstáculos. Mas a nossa 
expectativa é a melhor, tenho 
certeza que vamos represen-
tar bem a Paraíba”, assegurou 
Wendel Carvalho, professor 
de Robótica Educacional do 
Sesi Bayeux e técnico das 
equipes. O professor disse 
ainda que a turma já está so-
nhando com o mundial e que 
tem se dedicado para alcançar 
mais esse objetivo. “Vencendo 
a etapa nacional nós já garan-
timos vaga para a Alemanha 
ano que vem”. Para este ano a 
OBR está trabalhando simula-
ção em ambientes de desastre 
com reconhecimento e resga-
te de vítimas.  “O robô passa 
por vários desafios em várias 
arenas. Cada vítima resgatada 
vale ponto e quanto mais pre-
ciso e menos erros cometer, 
melhor será a colocação”. 

A equipe está otimista 
mesmo em meio aos desafios 
impostos pela pandemia do 
novo coronavírus. É que este 
ano, pela primeira vez desde 
que foi criada, a OBR está sen-
do realizada de maneira re-

mota. Sem os famosos robôs 
montados com peças de lego, 
sem a animação das torcidas 
e muito menos a presença do 
público que costuma lotar os 
eventos, as etapas em todo 
o país estão acontecendo de 
forma virtual. “Essa compe-
tição foi ainda mais desa-
fiadora porque tudo se deu 
à distância, foi tudo muito 
novo e os alunos tiveram que 
se debruçar na plataforma, 
criada especialmente para o 
olimpíada, e montar toda a 
programação”, pontua o do-
cente.

Arthur Gustavo, 14 anos,  
é aluno do 1º ano do Ensino 
Médio e está ansioso para viver 
as emoções da etapa nacional 
onde sabe que vai disputar 
com equipes fortes de todo 
o Brasil. “Minas e São Paulo, 
principalmente. Mas com o 
incentivo da família e de toda 
a equipe do Sesi a gente vai 
animado pra competição”. O 
aluno, que é programador, 
está focado em fazer o melhor. 
“Pego no robô todos os dias, 
até no final de semana e nunca 
está perfeito, tem sempre algo 
pra melhorar”, garante.  

Para esses alunos a opor-
tunidade de participar desse 
tipo de competição começam 
ainda no 1º ano do Ensino 
Médio com a metodologia da 
Escola Sesi integrada às com-
petências da educação profis-
sional do Senai para a indús-
tria. Estimular o raciocínio 
lógico, fortalecer o espírito de 
equipe, fomentar a criativida-
de e desenvolver habilidades 
para resolução de demandas 
complexas, são alguns dos  
benefícios da robótica ensi-
nada na escola. “Trabalhamos 
tanto a programação, quanto 
a pesquisa e os valores, esses 
que os alunos levam para a 
vida. Eles estão um passo à 
frente porque são alunos que 
aprendem a lidar com várias 
situações críticas e serem re-
solutivos”, observa Tatianne 
Ferreira, diretora escolar do  
Sesi Bayeux.

Laura Luna
lauraragao@gmail.com
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Origami e Redação

Fundac premia socioeducandos 
vencedores de dois concursos

A Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente “Alice de Almeida” 
(Fundac) realizou, na última 
quarta-feira (11), as sole-
nidades de premiação do II 
Concurso de Origami e do 
I Concurso de Redação. Os 
eventos, que aconteceram 
por videoconferência, pre-
miaram 12 adolescentes e 
jovens em cumprimento de 
medida, e contaram com a 
participação de todos os ins-
critos nos dois concursos.

Durante as solenida-
des, Noaldo Meireles, presi-
dente da Fundac, saudou os 
vencedores e falou da emo-
ção em ver a quantidade de 
inscritos nos concursos, e 
elogiou a beleza das peças 
produzidas pelos socioedu-
candos, além da qualidade 
das redações inscritas. O 
presidente da Fundac apro-
veitou ainda a oportunida-
de para garantir que os dois 
concursos já são parte inte-
grante do calendário anual 
da Fundação.

O I Concurso de Reda-
ção, intitulado “O esporte, 
a cultura e a arte no meu 
projeto de vida: uma ex-
periência que mudou mi-
nha vida”, destinou-se a 
socioeducandos das uni-
dades provisórias de in-
ternação e semiliberdade 
e reuniu 41 adolescentes 
e jovens, dos quais nove 
receberam premiação du-
rante a solenidade. 

Os participantes do 
Concurso de Redação fo-
ram premiados da seguinte 
forma: a melhor redação 
(de todas as unidades) do 
grupo específico foi con-

Foto: Secom-PB

templada com um tablete. 
Já a segunda e terceira me-
lhor redação (de todas as 
unidades) do grupo especí-
fico receberam um videoga-
me portátil com 400 jogos. 

Segundo Rafael Hono-
rato, coordenador do eixo 
Educação da Fundac, o I 
Concurso de Redação da 
Fundac buscou estimular 
o protagonismo dos so-
cioeducandos por meio da 
escrita e da construção do 
conhecimento sobre o ECA 
como marco legal dos di-
reitos e deveres de crian-
ças e adolescentes como 
cidadãos na sociedade bra-
sileira. “O Concurso é uma 
forma de fortalecer poten-
cialidades que muitos so-
cioeducandos já possuem, 
onde a leitura do mundo 

precede a leitura da pala-
vra, estimulando, assim, a 
autonomia dos estudantes”, 
enfatizou o coordenador do 
eixo Educação da Fundac.

 
Origami
Já o II Concurso de 

Origami, intitulado: “Um 
voo de liberdade”, selecio-
nou trabalhos de arte em 
origami elaborados por 76 
adolescentes e jovens que 
cumprem medidas nas uni-
dades de internação e semi-
liberdade do Estado. A ati-
vidade, que também é uma 
promoção da Fundação, por 
meio da diretoria técnica, 
foi coordenado pelo eixo 
Esporte, Cultura e Lazer, e 
também fez alusão aos 30 
anos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

Waleska Ramalho, di-
retora técnica da Fundac, 
acredita que o movimento 
de reflexão, ação das prá-
ticas pedagógicas na Insti-
tuição têm mostrado que o 
melhor caminho é quando 
investimos no potencial 
dos adolescentes, e quando 
acreditamos que é possível 
fazer diferente, fazendo a 
diferença. 

“Esse espírito move to-
dos os eixos estratégicos da 
Ditec para realizar novas 
construções e novas prá-
ticas. O encerramento do 
concurso de origami e de 
redação deixa para cada um 
e cada uma que faz a comu-
nidade socioeducativa a cer-
teza que somos pontes para 
transformação social” , con-
cluiu Waleska Ramalho.

O Concurso de Origami selecionou 
trabalhos de arte elaborados por 76 
adolescentes e jovens que cumprem 
medidas nas unidades do Estado

O fotógrafo Valério Ayres pescou 
num dos sites da Internet a cronologia do 
chamado “caso Roswell” (o dos prováveis 
cadáveres de ETs encontrados numa cida-
dezinha americana, em 1947). 
       Como ontem completaram-se 73  
anos do acontecimento e como o canal 
de TV History está exibindo aos sábados 
(amanhã) a série “Alienígenas do passa-
do”, acho interessante transcrever peda-
ços da cronologia - quando agora voltam 
a enfocar casos de estraterrestres.
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       Quarta-feira, 2 de julho, 21h50 - O 
casal Wilmot está sentado em sua varan-
da, num bairro tranquilo em Roswell, 
quando observa um grande objeto oval 
cruzar o céu. O objeto estava incandes-
cente e voava em alta velocidade no sen-
tido nordeste. Ao mesmo tempo, William 
Woody e seu pai veem no céu um objeto 
brilhante indo em direção norte. Durante 
uma tempestade, o rancheiro MacBrazel 
e seus vizinhos ouvem uma explosão nas 
proximidades de onde moram, há algu-
mas milhas de Roswell.

Enquanto exibem “Alienígenas do passado”
      3 de julho - Pela manhã, Brazel sai a 
cavalo para verificar os danos causados 
pela tempestade. Surpreende-se ao ver 
um campo de destroços de aproximada-
mente 4km quadrados, onde encontra lâ-
minas de um metal maleável, que sempre 
retornava à forma original. Vê também 
bastões de matéria análoga ao basalto - 
objetos altamente resistentes, impossíveis 
de serem cortados ou queimados.
       Domingo, 6 de julho, 8h - Brazel vai 
ao escritório do xerife George Wilcox. 
Leva destroços. Ao ver os pedaços da 
suposta nave, o xerife manda subordina-
dos para examinar o local do acidente. 
Encontram somente uma camada vitrifi-
cada sobre a terra. 13h00 - O major Jesse 
Marcel vai ao escritório do xerife e decide 
visitar o rancho. Seu superior, o general 
Roger Ramey, se comunica com o Pentá-
gono. 17h - O major Marcel examina os 
destroços com um contador Géiger, que 
capta sinais de radioatividade. O Pentá-
gono organiza uma busca sigilosa no lo-
cal da queda. 19h - Os oficiais localizam 
os destroços e seus ocupantes.
        7 de julho - Pessoas das proximida-
des encontram objetos pelo chão, como 
pequenos bastões de 1cm, com gravações 

parecidas com hieróglifos. 9h - O Pentá-
gono ordena o bloqueio de todas as vias 
de acesso a Roswell e não permite nin-
guém entrar no rancho Foster. 13h - A fu-
nerária Ballard recebe um comunicado de 
um dos oficiais da base: “Qual o tamanho 
dos caixões herméticos que vocês têm? 
São pequenos? Há estoque?”. Glenn Den-
nis responde que não tem estoque e que 
demoraria umas 24 horas para conseguir 
o material. 14h - No Pentágono, o general 
Nathan Twinning, comandante e técnico 
de informações, muda seus planos e pre-
para uma viagem ao Novo México. 14h30 
- A funerária recomenda o congelamento 
dos cadáveres. Seu dono vai ao hospital 
mais próximo e dirige-se a uma enfer-
meira, que sai de uma das salas de exame, 
exclamando: “Suma daqui, senão você vai 
ter um aborrecimento gigantesco”. 
       8 de julho, 9h20 -  O coronel Blan-
chard lança um comunicado à imprensa 
revelando que um disco voador foi resga-
tado na Base Aérea de Roswell e encami-
nhado a uma repartição superior. 11h - A 
Associated Press distribui a notícia para o 
mundo. Acontecem telefonemas de Roma, 
Londres, Paris, Alemanha, Hong Kong, 
Tóquio e outras partes. A emissora KGFL 

remete um telex para a agência UPI e recebe co-
municado de Washington desmentindo o caso. 
Parte do telex informava: “É caso de segurança 
nacional”. 11h15 - A enfermeira conta a Glenn 
Dennis tudo o que sabe. Dois médicos pediram 
a ela para que fizesse apontamentos enquanto 
executavam uma autópsia provisória. Ela dese-
nhou o que viu: uma cabeça com olhos fundos 
e grandes, pequenos orifícios nasais, boca fina, 
sem pelos, braços compridos e finos. As mãos 
tinham 4 dedos cada, que terminavam com 
orifícios, parecidos com ventosas de polvos. Os 
seres não tinham cabelos e sua pele era preta. 
Ela viu três corpos, muito mutilados, provavel-
mente por coiotes. Tinham aproximadamente 
1,20m. 12h - De Washington chega uma equipe 
especial de técnicos e fotógrafos. Os destroços 
do UFO são levados à base aérea de Wright 
Patterrson. 16h30 - No Rancho Foster, no lugar 
dos destroços são colocados pedaços de um ba-
lão meteorológico com um aparelho de orienta-
ção pelo radar no chão. É montada uma grande 
farsa, em que o major Marcel é obrigado a ad-
mitir que o acidente com o UFO não passava de 
um engano. O que antes era um disco voador 
passou a ser visto como um simples balão.  
     Sexta-feira, 11 de julho - Começa a Ope-
ração Corretivo Mental com os soldados que 
trabalharam no resgate. Um oficial lhes explica: 
“Isto foi uma questão de segurança nacional e 
está sob o mais severo sigilo. Não falem a nin-
guém sobre o que aconteceu. Esqueçam tudo o 
que viram”...



O desembargador Joás de 
Brito Pereira Filho tomou posse 
na tarde de ontem como novo 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). 
Ele era o corregedor-geral e vice
-presidente da Corte e ascendeu 
à presidência substituindo ao 
também desembargador José 
Ricardo Porto que, na manhã de 
ontem, foi homenageado pelo 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB).

Devido à pandemia do novo 
coronavírus, a sessão foi híbrida, 
ao mesmo tempo presencial e 
transmitida em canais das redes 
sociais. A mudança no comando 
do TRE às véspera das eleições 
municipais marcadas para o do-
mingo (15) aconteceu devido ao 
fato de que José Ricardo Porto 
completou o seu período de dois 
anos como membro da Corte e 
não esteve entre os três desem-
bargador que o TJPB indicou 
como novos membros do TRE 
para os próximos dois anos.

Agora, Joás de Brito irá ficar 
na presidência do TRE até março 
do próximo ano, completando 
o restante do mandato que José 
Ricardo Porto ainda tinha pela 
frente. Na sequência, o novo pre-
sidente irá cumprir os dois anos 
a mais para os quais também já 
foi empossado ontem.

Os novos membros indica-
dos pelo TJPB para o TRE foram 
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Eliminatórias da Copa
Brasil e Venezuela jogam hoje, no Estádio do Morumbi, a partir das 21h30, pela terceira 
rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A equipe 
comandada por Tite vem de duas vitórias sobre a Bolívia (5 a 0) e Peru (4 a 2).   Página 15 Fo
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Solenidade de posse do novo presidente da Corte Eleitoral ocorreu na tarde de ontem, na capital, por videoconferência 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Joás de Brito assume TRE e 
comandará eleições na PB

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Governador prestigia a posse
O governador João Azevêdo (Ci-

dadania) prestigiou a solenidade vir-
tual de posse do desembargador Joás 
de Brito Pereira Filho como presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB). Ele parabenizou o novo 
presidente do TRE pela ascensão na 
carreira jurídica e destacou o trabalho 
da Justiça Eleitoral para o exercício 
democrático.

“Eu desejo êxito ao desembar-
gador Joás de Brito Filho, que tem 
uma história brilhante no Judiciário 
da Paraíba e que continuará desen-
volvendo um grande trabalho no Tri-
bunal Regional Eleitoral, agora, como 
presidente da honrada Corte”, disse. 
O presidente empossado afirmou que 
dará o seu melhor na presidência da 
Corte Eleitoral.

“Temos um desafio que se avi-

zinha com o pleito do próximo do-
mingo e a atual conjuntura imposta 
pelo novo coronavírus, mas além de 
assegurar a lisura do pleito, também 
garantimos a segurança dos eleitores 
e dos nossos servidores. O TRE da 
Paraíba está atendendo a todos os 
protocolos e recomendações das au-
toridades sanitárias”, frisou.

A solenidade virtual também foi 
prestigiada pelo ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soa-
res; pelo presidente do Colégio de Presi-
dentes dos Tribunais Regionais Eleitorais 
(Coptrel), Jatahy Júnior; por desembar-
gadores do Tribunal de Justiça da Paraí-
ba e por membros do Ministério Público, 
Tribunal Regional do Trabalho, Ordem 
dos Advogados do Brasil na Paraíba 
(OAB-PB) e Associação dos Magistrados 
da Paraíba (AMPB).

os desembargadores Leandro 
dos Santos e Abraham Lincoln 
da Cunha Ramos e a desembar-
gadora Maria de Fátima Moraes 
Bezerra Cavalcanti. Caberá ao 
primeiro, Leandro dos Santos, 
ocupar a vice-presidência. Sua 
posse está prevista para hoje.

Joás de Brito Pereira Filho 
nasceu em João Pessoa e con-
cluiu o Curso de Direito pela Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) em 1984. Atuou como 
procurador do Estado, aprova-
do em concurso público no ano 
de 1987; foi procurador-geral 
adjunto por duas vezes e procu-
rador-geral em 2003. Exerceu os 
cargos de assessor técnico junto 
às Secretarias do Planejamento 
e Coordenação Geral; Gabinete 
Civil do Governador; unidade 
Setorial do Planejamento da Se-
cretaria das Finanças do Estado. 
Também exerceu o cargo de pre-
sidente do Tribunal de Justiça da 
Paraíba no biênio 2017-2019.

Homenagem
O desembargador José Ri-

cardo Porto foi homenageado 
ontem pelo Pleno do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, justamente 

pelo término do seu mandato à 
frente do Tribunal Regional Elei-
toral. A homenagem foi proposta 
pelo presidente do Poder Judi-
ciário estadual, desembargador 
Márcio Murilo da Cunha Ramos.

De acordo com Márcio Mu-
rilo, com sua visão moderna de 
administração, o desembarga-
dor José Ricardo Porto brilhou 
no comando da Corte Eleitoral 
do estado. “A saída também deve 
ser comemorada, principalmen-
te quando foi uma gestão exce-
lente, como a do amigo Ricardo 
Porto”, disse o desembargador 
Márcio Murilo.

José Ricardo Porto afirmou 
que se despede com alegria e 
tranquilidade. Ressaltou con-
fiança nos desembargadores 
Joás de Brito Pereira Filho e 
Leandro dos Santos. “O Tribu-
nal Regional Eleitoral da Paraí-
ba, com a presença desses dois 
excelentes magistrados, terá, 
sem dúvida nenhuma, um biênio 
de tranquilidade. Induvidosa-
mente, vão realizar as eleições 
municipais de forma tranquila, 
apesar dessa pandemia da co-
vid-19”, enfatizou o desembar-
gador Porto.

João Azevêdo: “Desejo êxito ao desembargador, que tem uma história brilhante no Judiciário da Paraíba”

Desembargador Joás de Brito Pereira Filho ficará na presidência até março de 2021

Foto: José Marques

Foto: Ernane Gomes
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Equipes de promotores eleitorais e
servidores do MPPB estarão de plantão

Equipes formadas por 
promotores eleitorais e ser-
vidores do Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB), que 
atuam no Ministério Público 
Eleitoral (MPE), estarão de 
plantão na véspera e no dia 
das eleições (dias 14 e 15) 
para receber denúncias de 
crimes e corrupção eleito-
rais. As demandas da popu-
lação neste primeiro turno 
das Eleições 2020 podem 
ser encaminhadas através 
do aplicativo de mensagens 
WhatsApp, além dos meios 
de comunicação já existen-
tes.

As providências para 
reforçar a atuação dos pro-
motores eleitorais em todas 
as zonas eleitorais já foram 
tomadas. Ao todo são 67 
promotores eleitorais titu-
lares, além de promotores 
designados para atuarem 
como auxiliares, na véspera 
e no dia do pleito. Também 
foi reforçado o número de 

assessores de promotores 
e de servidores que traba-
lharão no plantão do fim de 
semana.

De acordo com o procu-
rador de Justiça do MPPB, 
Francisco Seráphico Ferraz 
da Nóbrega Filho, “a expec-
tativa é que a população pos-
sa auxiliar na fiscalização 
do pleito e que os eleitores 
exerçam o direito ao voto, 
de forma democrática e 
consciente”. Para facilitar, a 
Secretaria de Planejamento 
e Gestão (Seplag/MPPB) re-
uniu e disponibilizou no site 
institucional (www.mppb.
mp.br/plantaoeleitoral) as 
informações dos canais para 
acessos aos promotores, 
com as zonas eleitorais, os 
municípios que as integram, 
os telefones fixos e móveis 
(WhatsApp) e os endereços 
das unidades.

O secretário Leonar-
do Quintans explicou que 
o objetivo é facilitar ainda 
mais o acesso dos cidadãos, 
lembrando que as demandas 
também podem ser envia-

Procurador-geral de Justiça, Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho

das via Protocolo Eletrônico 
(www.mppb.mp.br/proto-
coloeletronico) e, pessoal-
mente, aos promotores que 
fiscalizarão o pleito. O com-
bate à corrupção eleitoral 
pode ser feito pelos eleito-
res quando noticiam infra-

ções relativas à propaganda 
eleitoral irregular, compra 
de votos, uso da máquina 
pública, doações e outros 
crimes eleitorais. Em caso 
de flagrante, a Polícia Militar 
também pode ser acionada 
pelo 190.

Uma portaria conjunta 
assinada pelos juízes elei-
torais foi divulgada ontem 
com a finalidade de preve-
nir a propaganda eleitoral 
irregular e “preservar a or-
dem e o andamento normal 
das eleições”. As determi-
nações da Justiça Eleitoral 
são válidas durante todo o 
horário de votação no pró-
ximo domingo (15) em João 
Pessoa.

O documento expedi-
do proíbe o uso de vesti-
mentas e acessórios padro-
nizados com propaganda 
eleitoral, ou mesmo na cor 
de campanha dos candi-
datos (a exemplo de más-
caras, pastas ou botons), 
pelos fiscais de partidos, 
canditados ou coligações 
que ficam nas seções elei-
torais. Também está vetada 
a aglomeração nos locais de 
votação, sendo permitida a 
permanência apenas de um 
fiscal nas seções eleitorais.

“Para exercerem suas 
atividades, os fiscais de 
partidos e coligações de-
verão se apresentar aos 
presidentes das mesas re-
ceptoras de votos, munidos 
de portarias emitidas por 
representantes”, destaca o 
texto. A portaria é assinada 
pelos juízes Cláudia Evan-
gelina Chianca Ferreira da 
Franca (1ª Zona Eleitoral), 
Fábio Leandro de Alencar 
Cunha (64ª Zona Eleitoral), 
José Geraldo Pontes (70ª 
Zona Eleitoral), Adhailton 
Lacet Correia Porto (76ª 
Zona Eleitoral) e Geraldo 
Emilio Porto (77ª Zona 
Eleitoral).

Roupa padronizada 
está proibida a fiscais

Portaria impede que 
fiscais de partidos 
usem vestimentas 
e acessórios com 

propaganda eleitoral 
no dia da eleição



TSE confirma adiamento 
das eleições em Macapá
Decisão do presidente da Corte, Luís Barroso, anunciada na quarta-feira, foi referendada ontem pelo Plenário

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) confirmou a de-
cisão do presidente da Corte, 
ministro Luís Roberto Barro-
so que suspendeu as eleições 
municipais em Macapá, um 
dos 13 municípios do Amapá 
que sofrem com problemas de 
fornecimento de energia, “até 
que se restabeleçam as condi-
ções materiais e técnicas para 
a realização do pleito, com 
segurança da população”. O 
colegiado decidiu, no entanto, 
acrescentar à decisão a indi-
cação que o processo eleitoral 
deve ser concluído ainda este 
ano, até o dia 27 de dezembro.

A decisão dada por Barro-
so na noite desta quarta-feira, 
11, foi submetida ao referendo 
do Plenário do TSE logo no iní-
cio da sessão realizada na ma-
nhã desta quinta, 12. Barroso 
destacou trechos de sua deci-
são, entre eles a indicação de 
que conversou com o diretor-
geral da Polícia Federal, com 
o diretor-geral da Abin e com 
o Estado-Maior da Brigada 
da Foz, sediada em Macapá, e 
constatou que havia “consenso 
acerca dos riscos da realização 
das eleições neste domingo, 
em razão da instabilidade do 
fornecimento da energia, do 
aumento expressivo da crimi-
nalidade e mesmo sinais de 
convulsão social”.

“No caso em exame, pare-
ce fora de dúvida que os riscos 
apontados pelas autoridades 
competentes justificam o adia-
mento das eleições para data 
em que o exercício do voto 
possa se dar em ambiente de 
segurança e tranquilidade. À 
vista do quadro geral noticia-
do no presente processo, não 
é legítimo exigir que a popula-
ção de Macapá compareça às 
urnas neste próximo domingo, 
dia 15 de novembro”, registra a 
ementa da decisão de Barroso.

Ao apresentar o caso ao 
Plenário do TSE, o presidente 
da corte afirmou que o adia-
mento das eleições pareceu a 
medida mais prudente para 
proteção dos eleitores, dos me-

sários e da rigidez do processo 
eleitoral. Como mostrou o Esta-
dão, Barroso consultou os de-
mais ministros do TSE sobre o 
caso na noite desta quarta. Na 
sessão desta manhã, o presi-
dente da Corte disse que houve 
“informalmente uma sessão ex-
traordinária por telefone”.

Durante a sessão, os mi-
nistros Renato Brill de Goés 
e Alexandre de Moraes mani-
festaram preocupações sobre 
novas datas das eleições. O 
primeiro sugeriu que o TSE 
determinasse ao presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral 
do Amapá que já fixasse as no-
vas datas para o pleito. O mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
no entanto, lembrou sobre al-
guns possíveis problemas da 
medida e destacou: “Não me 
parece bem fixar datas ago-
ra, porque acho pior ter que 
remarcar depois. De modo 
que prefiro fixar definitiva-
mente quando tivermos uma 
posição do Tribunal Regional 
Eleitoral e das autoridades de 
segurança pública. Acho que o 
dia 27 de dezembro é o nosso 
marco”, registrou.

Já Alexandre de Moraes 
frisou que o Tribunal Supe-
rior Eleitoral deveria deixar 
claro, independente das datas, 
que as eleições de primeiro 
e segundo turno em Macapá 
devem ser realizadas este ano 
“De maneira alguma, nós de-
vemos deixar aberta qualquer 
janela, qualquer possibilidade, 
para que haja uma prorroga-
ção de mandato, para que este 
ano termine sem eleições. Eu 
reconheço a aleatoriedade 
das circunstâncias, o proble-
ma de segurança pública, mas 
gostaria de salientar que, se 
esse problema de segurança 
pública permanecer até o ano 
que vem, é caso de interven-
ção estadual em Macapá ou 
até seria caso de intervenção 
federal no Estado do Amapá”, 
disse o ministro.

Após as ponderações, 
Barroso afirmou que acres-
centaria à decisão de ratifica-
ção a orientação de que, até 
no máximo o dia 27 de de-
zembro, o processo eleitoral 
deve estar concluído.

Na decisão, Barroso destaca que conversou com autoridades das forças de segurança e constatou que havia consenso sobre os riscos da realização das eleições no domingo

Foto: Agência Senado

Um ano de promulgação

Reforma da Previdência trouxe forte
impacto na vida dos trabalhadores

Aprovada pelo Con-
gresso Nacional no mês de 
novembro, a reforma da 
Previdência completa hoje 
(12) um ano de sua pro-
mulgação. Entre as mudan-
ças trazidas pela reforma 
do sistema previdenciário 
estão a instituição de no-
vas idades de aposentado-
ria, novo tempo mínimo 
de contribuição, regras de 
transição para quem já é 
segurado, de novas alíquo-
tas de contribuição para a 
Previdência, entre outras 
mudanças.

A expectativa do go-
verno é que, em 10 anos, a 
reforma garanta uma eco-
nomia de cerca de R$ 800 
bilhões aos cofres da União.

Pela regra geral apro-
vada, os trabalhadores 
urbanos se aposentarão a 
partir dos 62 anos (mulhe-
res) e 65 anos (homens). As 
mulheres terão 15 anos mí-
nimos de contribuição. Os 
homens que já contribuem 
para o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) tam-
bém terão 15 anos de con-
tribuição, mas os que ainda 
não entraram no mercado 
de trabalho terão de con-
tribuir por pelo menos 20 
anos para conquistar a apo-
sentadoria.

Outra mudança im-
portante é o cálculo do be-
nefício que vai se basear na 
média de todos os salários 
do trabalhador e não nos 
80% maiores como hoje. 
Além disso, com 20 anos 
de contribuição, os tra-

balhadores homens terão 
apenas 60% da média. Esse 
percentual sobe 2 pontos 
por cada ano de trabalho a 
mais. Para as mulheres, o 
tempo de contribuição mí-
nimo é de 15 anos.

A reforma também 
trouxe a redução da pensão 
por morte em 40% quan-
do o único dependente é o 
cônjuge. A acumulação de 
pensão com aposentadoria 
também é restringida. A 
regra aprovada prevê que 
a pensão será equivalentes 
50% do valor da aposenta-
doria do segurado, acres-
cida de cotas de 10 pontos 
percentuais por dependen-
te, até o máximo de 100%.

Na avaliação do Mi-
nistério da Economia, a re-
forma aproxima as regras 
aplicáveis aos dois prin-

cipais regimes públicos 
e obrigatórios: o Regime 
Geral de Previdência Social 
(RGPS) e o Regime Pró-
prio de Previdência Social 
(RPPS) da União.

Outro mudança insti-
tuída pela reforma é a de 
que os entes federativos 
com RPPS deverão instituir 
regime de previdência com-
plementar e adotar o teto 
de benefícios do RGPS no 
prazo de até dois anos.

Segundo a pasta, “a 
obrigatoriedade de institui-
ção de previdência comple-
mentar implica que novos 
servidores dos RPPS dos 
entes subnacionais terão 
o mesmo “teto” que os tra-
balhadores vinculados em 
RGPS, com impactos positi-
vos do ponto de vista fiscal 
e distributivo”.

Militares temem que Trump arranhe a 
‘neutralidade política’ das Forças Armadas

As palavras ditas pelo 
principal oficial militar dos 
Estados Unidos soavam fami-
liares, mas no meio de uma 
semana caótica no Pentágono, 
elas foram particularmente 
comoventes. “Somos únicos 
entre os militares”, disse o 
general Mark Milley, chefe do 
Estado-Maior Conjunto. “Não 
fazemos juramento a um rei 
ou rainha, tirano ou ditador. 
Não fazemos juramento a um 
indivíduo.”

Milley falou na noite de 
quarta-feira, 11, na inaugu-
ração de um museu do Exér-
cito, na mesma semana em 
que viu o presidente Donald 

Trump despedir o secretário 
de Defesa Mark Esper e ins-
talar três pessoas leais a ele 
em cargos políticos do Pentá-
gono. As mudanças abruptas 
levantaram temores sobre o 
que Trump pode tentar fazer 
em seus últimos dois meses 
de mandato - e se a histórica 
neutralidade política dos mili-
tares dos Estados Unidos po-
deria ser enfraquecida.

Os comentários de Milley, 
feitos ao lado do sucessor de 
Esper, o chefe da Defesa em 
exercício, Christopher Miller, 
refletiram uma visão pela qual 
ele sempre foi apaixonado: o 
dever inequívoco dos militares 
de proteger e defender a Cons-
tituição - o que ele chamou de 

“estrela do norte moral” para 
todos que usam uniforme

Mas sua mensagem em 
tempos de turbulência, com 
Trump se recusando a admitir 
sua derrota nas eleições, era 
inequívoca: os militares exis-
tem para defender a demo-
cracia e não devem ser usados 
como peões políticos. “Fazemos 
um juramento à Constituição”, 
disse Milley, acrescentando que 
todo membro das Forças Ar-
madas “protegerá e defenderá 
esse documento independen-
temente do preço pessoal”.

Os motivos de Trump 
para a sacudida do Pentágono 
não são claros, mas isso criou 
uma grande inquietação den-
tro do Pentágono. Ele estava 

simplesmente atacando Esper 
e outros que ele considerava 
pouco leais? Existe um plano 
mais amplo para decretar mu-
danças políticas que Trump 
poderia fazer em seus últimos 
dias como comandante-chefe?

Ou, no cenário mais ex-
tremo, Trump tentaria fazer 
com que os militares o aju-
dassem a permanecer no 
cargo após o dia da posse? 
Milley recuou contra essa úl-
tima possibilidade, dizendo 
ao Congresso que “no caso 
de uma disputa sobre algum 
aspecto das eleições, por lei, 
os tribunais dos EUA e o Con-
gresso dos EUA são obrigados 
a resolver quaisquer disputas, 
não os militares”.

Brasil-Mundo
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Pepita Ortega e 
Rayssa Motta
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Agência Brasil
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Disputa política
Durante a sessão plenária, os ministros tam-

bém comentaram sobre a disputa política em 
Macapá. Segundo a última pesquisa Ibope, di-
vulgada na quarta-feira, Josiel Alcolumbre (DEM) 
caiu nove pontos percentuais em relação ao úl-
timo levantamento, mas ainda lidera a corrida, 
com 26% das intenções de voto. Por outro lado, 
Patrícia Ferraz (Podemos) e Dr. Furlan (Cidada-
nia), que aparecem em segundo e terceiro lugar 
na mesma pesquisa, oscilaram positivamente - 
aparecem com 18% e 17% da intenção de votos, 
respectivamente.

Como mostrou o Estadão, a decisão de 
Barroso se deu após uma conversa reservada 
com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) - um dos principais cabos eleitorais da 
candidatura de seu irmão, Josiel Alcolumbre, à 
prefeitura da capital de Macapá.

Na sessão da manhã desta de ontem, Bar-
roso afirmou que teve a “espacial preocupação 
de ter certeza que o TSE não estava sendo uma 
peça num tabuleiro político que pudesse convir 
a um ou a outro o adiamento”. “Por essa razão 
conversei com o presidente do TRE e demais auto-
ridades e me certifiquei de que era uma situação 
de interesse público geral e não de motivação 
política”, frisou.
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Confronto acontece no Morumbi, a partir das 21h30, com time brasileiro bastante modificado em relação ao jogo anterior

Brasil enfrenta a Venezuela 
pelas Eliminatórias da Copa

Brasil e Venezuela jo-
gam nesta sexta-feira, no 
Morumbi ,  a  part ir  das 
21h30, pela terceira rodada 
das Eliminatórias Sul-Ame-
ricanas da Copa do Mundo 
de 2022, no Catar. A equipe 
comandada por Tite vem de 
duas vitórias sobre a Bolívia 
- 5 a 0 - e Peru - 4 a 2 - e bas-
tante modificada para este 
novo confronto. O time deve 
ter o volante Allan, o meia 
Éverton Ribeiro e o atacante 

Gabriel Jesus como titulares.
Sem Casemiro, diagnos-

ticado com o novo corona-
vírus, a equipe terá Allan, 
do Everton, no time titular. 
O meia Éverton Ribeiro, do 
Flamengo, substitui Phili-
ppe Coutinho, cortado por 
lesão. No ataque, Gabriel Je-
sus herda a vaga de Neymar. 
Com isso, a formação deve 
ter Alisson; Danilo, Marqui-
nhos, Thiago Silva e Renan 
Lodi; Allan, Douglas Luiz 
e Éverton Ribeiro; Gabriel 
Jesus, Richarlison e Rober-
to Firmino. Neymar será o 

principal desfalque, mas 
continua trabalhando para 
retornar no jogo contra o 
Uruguai, na próxima terça-
feira.

Enquanto Tite pensa 
em opções de substitutos, 
Gabriel Jesus afirmou que a 
equipe tem opções de sobra 
para compensar essa ausên-
cia, como já fez em outras 
ocasiões.

“Com o Neymar a gente 
fica mais perto da vitória, 
mas a seleção já demons-
trou que pode jogar sem ele. 
Neymar faz gols, dá assistên-

cia e joga muito bem. Sabe-
mos a qualidade. Já que ele 
não pode jogar essa partida 
por lesão, os outros têm de 
chamar a responsabilidade. 
Não pode cair a responsa-
bilidade só em cima dele”, 
disse Gabriel Jesus em en-
trevista coletiva. O jogador 
do Paris Saint-Germain é um 
dos artilheiros das Elimina-
tórias com três gols marca-
dos. “Na seleção brasileira 
são jogadores que fazem a 
diferença dentro de campo. 
Temos quem possa dar conta 
do recado”, completou.

Ciro Campos
Agência Estado

Parece chover no molhado dizer que a profissão 
de técnico no Brasil é instável, que clubes pouco se 
importam em implementar um trabalho a longo prazo, 
e ainda, mais comum e extremamente cristalizado no 
imaginário coletivo até mesmo para quem pouco acom-
panha o noticiário esportivo, que quando tudo vai mal 
no time, trocar o treinador é sempre a solução mais fácil. 
Fica evidente que, na verdade, a culpa é da diretoria. 
Para sair do raso, vamos adentrar na discussão sobre 
técnicos, mercado da bola e gestão esportiva. 

Nesta semana, o centro da discussão foi a trans-
ferência do técnico Rogério Ceni do Fortaleza para o 
Flamengo. Nessa novela envolvendo o Mito, há muito 
a se observar. Maior ídolo de todos os tempos do São 
Paulo por sua trajetória como goleiro do time, Rogério 
já estava apalavrado com as duas candidaturas que 
concorrem à presidência do Tricolor nas eleições deste 
ano. De acordo com os bastidores do Morumbi, qual-
quer um que assumisse o cargo de presidente poderia 
contar com Ceni para o comando do time profissional 
no próximo ano. 

Mas, antes, veio o Flamengo 
Errado o clube carioca não está, pois precisava 

de um técnico de alto nível para substituir o excelente 
trabalho desenvolvido pelo português Jorge Jesus em 
2019. E no mercado nacional, ninguém tem apresen-
tado resultado melhor do que Rogério Ceni à frente 
do Fortaleza. Além dos dois títulos estaduais, da Copa 
do Nordeste, da Série B do Brasileirão em 2018 e da 
participação na Copa Sul-Americana, a forma como o 
time comandado por Ceni joga é de encher os olhos. 
Bem montado, bem treinado, organizado taticamente, 
do jeito que deve ser. 

A imprensa esportiva aproveitou a troca de Rogério 
no meio da temporada para lembrar da promessa do 
treinador de que não faria isso com o Fortaleza. Acon-
teceu quando ele deixou o clube cearense para assumir 
o comando do Cruzeiro em crise e, pouco tempo depois, 
encontrou no mesmo Fortaleza a acolhida após o fra-
casso num time que de tão afundado, técnico nenhum 
daria jeito sozinho. 

Apesar de receberem altos salários, é injusto pôr 
na conta dos treinadores amor e compromisso com 
os clubes quando na verdade se trata de uma relação 
de trabalho em que, quando o clube quer romper, não 
há amor nenhum. E qual profissional não aceitaria a 
oferta da maior empresa do país no seu segmento, com 
possibilidade de projeção internacional para sua car-
reira? Foi isso que fez Rogério ao trocar o Fortaleza 
pelo Flamengo. Falar em ‘traição’ é desconsiderar que 
existe um mercado por trás disso tudo. 

Para analisar a questão dos treinadores no Brasil, 
seus acertos e erros no comando de grandes times, é 
importante olhar do ponto de vista da gestão esportiva. 
É fácil dizer que a diretoria acertou em trazer Jorge 
Jesus para o Flamengo, e no caso de Domènec Torrent, 
colocar a culpa exclusivamente no técnico pelos maus 
resultados. Se o catalão foi escolhido para ser o técnico 
do maior clube do Brasil sem que antes tivesse qualquer 
trabalho à frente de um time grande, a culpa não é dele 
em ter aceitado a oportunidade, mas da diretoria do 
Mengão ao confiar que só por ter sido auxiliar de Pep 
Guardiola, mais uns trabalhos pouco expressivos, seriam 
suficientes para o tamanho do Flamengo. 

Da mesma forma, a culpa por não ter seu maior ídolo 
comandando o time do banco de reservas é do próprio 
São Paulo. Deu a oportunidade para que Rogério Ceni 
começasse a carreira de treinador lá, mas por muito 
menos do que já fez de ruim Fernando Diniz, o atual 
treinador do Tricolor, queimaram Rogério, alegando que 
não era bom o suficiente. Agora, resta contar os erros 
de gestão, rezar para que Diniz alivie nas lambanças 
e chupar o dedo de olho na grama do vizinho. Para o 
São Paulo, Rogério Ceni ter ido para o maior time do 
Brasil pesou como uma cangaia bem colocada e mais 
do que merecida.

É fácil culpar 
o técnico

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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O técnico Tite conversa com os jogadores antes do treino coletivo. Ele deve promover a titulares o volante Allan, o meia Everton e o atacante Gabriel Jesus

A fase principal do Cir-
cuito Open Brasileiro de Vôlei 
de Praia, que começa na sexta-
feira, contará com 20 equipes, 
sendo as 16 mais bem coloca-
das do ranking de entradas, e 
outras quatro classificadas na 
disputa do qualifying (classifi-
catório), que ocorreu ontem. 
Além de George, a Paraíba 
ainda terá Álvaro Filho, Jô, 
Vítor Felipe e Renato.

Campeões na primeira 
parada do tour nacional e 
bronze na segunda, o capixaba 
André e o paraibano George se 
preparam para mais um desa-
fio. Para George, o calendário 
atual do vôlei de praia brasi-
leiro deixou a competição com 
ares do circuito mundial.

“A nossa preparação tem 
sido ótima, e muito intensa. 
Com as etapas do Circuito Bra-
sileiro sendo realizadas em 
um espaço mais curto, com 
menos intervalo entre uma e 
outra, fica parecido com o ca-
lendário do circuito mundial, e 
é muito interessante isso, nós 
gostamos. Estamos treinando 
bem, e bastante confiantes 
depois dos nossos últimos 
resultados. Esperamos dar o 
nosso melhor nesta próxima 

etapa, e manter nosso bom de-
sempenho”, comentou George.

Os quatro melhores pri-
meiros colocados dos cinco 
grupos vão direto às quartas 
de final, enquanto o primeiro 
colocado com pior campanha 
disputa a repescagem junto 
dos cinco segundos colocados 
e dos dois melhores terceiros. 
Desta fase em diante, a compe-
tição segue no formato elimi-
natório direto até as disputas 
de medalha.

Na primeira parada da 
temporada 20/21 André e 
George ficaram com o títu-
lo, a prata foi para Guto e 
Arthur Marianos (RJ/MS), 
enquanto Renato e Adriél-
son (PB/PR) ficou com o 
bronze. Já na segunda etapa 
a primeira colocação ficou 
com Alison e Álvaro Filho 
(ES/PB), Evandro e Bruno 
Schmidt (RJ/DF) em segun-
do lugar. A terceira posição 
ficou com André e George.

Paraibanos na terceira etapa do
Circuito Open de Vôlei de Praia

Foto: FIVB/Divulgação

CBV

 Estamos treinando 
bem, e bastante 

confiantes depois dos 
nossos últimos 

resultados. Esperamos 
dar o nosso melhor 

nesta etapa e manter o 
bom desempenho 

O paraibano George é uma das atrações da terceira etapa, pois venceu a primeira foi bronze na segunda



Rubro-Negro paraibano precisa vencer o time cearense para continuar sonhando com a segunda fase da Série D

Raposa tenta se manter no G4
enfrentando o Guarany em CG

Após a derrota para 
o Floresta, o Campinense 
agora não pode mais perder 
pontos, ou corre sério risco 
de sair do G4. É com esse 
pensamento que a Raposa 
entra em campo hoje, às 
16h, no Amigão, em Campi-
na Grande, para enfrentar o 
Guarany, lanterna do grupo 
A3. A Raposa precisa vencer 
para se manter no G4 após 
a rodada, já que a distância 
que a separa do quinto co-
locado é de apenas 1 ponto. 
A partida terá a arbitragem 
do capixaba Raphael Garcia 

de Andrade e os assistentes 
paraibanos Luis Felipe e 
Gleydson Francisco.

Durante toda a sema-
na, o técnico Hélio Cabral 
tentou corrigir os erros da 
defesa, sobretudo nas bo-
las aéreas. Segundo ele, tem 
havido muita desatenção e 
erros de posicionamento, e 
isso tem sido os principais 
motivos dos últimos gols 
sofridos pelo Campinense, 
que resultaram em perda de 
pontos importantes nesta 
reta final da primeira fase.

Para o jogo contra o 
Guarany, o técnico Hélio 
Cabral poderá contar com 
os volantes Netto e Gabriel, 

que estavam no departa-
mento médico, e também 
com o meia Echeverria, 
que cumpriu suspensão na 
última partida. O atacante 
Frontini, que veio do Treze, 
esta semana, poderá tam-
bém reforçar a equipe.

Atlético
Se a necessidade de 

vitória do Campinense é 
grande, maior ainda é a 
do Atlético, o outro clube 
paraibano na Série D. Ele 
está justamente na quinta 
posição do grupo, um pon-
to apenas atrás da Raposa, 
e terá um adversário bem 
mais difícil nesta sexta-fei-

ra, às 16 horas, no Estádio 
Perpetão em Cajazeiras. 
Trata-se do Floresta, tercei-
ro colocado do grupo, com 
20 pontos e que vem de 
uma vitória sobre o Campi-
nense por 2 a 1, na rodada 
passada.

Apesar das dificulda-
des, o ambiente no Trovão 
Azul é de total otimismo, 
após a vitória sobre o Gua-
rany, em Sobral, que botou 
a equipe de novo na briga 
pela classificação. Para esta 
partida, o técnico Celso Tei-
xeira terá o retorno do ata-
cante Testinha, do volante 
Jean Santos e o zagueiro 
Egon. O árbitro desta parti-

da é José Henrique de Aze-
vedo Junior, do Maranhão, 
auxiliado pelos paraibanos 
Ruan Neres Souza Queiroz 
e Paulo Ricardo Alves Fa-
rias.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Palmeiras tem a
maior vantagem

Palmeiras, Grêmio, América
-MG e São Paulo largaram 
na frente das oitavas de final 
da Copa do Brasil.  Quem 
garantiu uma boa vantagem 
foi o alviverde paulista ao 
estabelecer 3 a 0 no Ceará 
atuando em casa. Grêmio e 
São Paulo venceram Cuiabá 
e Flamengo, fora de casa, 
por 2 a 1 e jogam pelo em-
pate na volta, assim como o 
América de Minas que ven-
ceu o Internacional, no Beira 
Rio, por 1 a 0. Os jogos de 
volta da competição estão 
programados para o próxi-
mo dia 18.

Vasco mais forte
contra o Sport-PE

O zagueiro Jadson foi anun-
ciado pelo Vasco. Agora, o 
clube de São Januário já 
consegue escalar um time de 
linha completo só com os re-
forços contratados em 2020: 
Léo Matos, Jadson, Marcelo 
Alves, Neto Borges, Leonardo 
Gil, Carlinhos, Martín Benítez, 
Torres, Cano e Catatau. Sobra, 
para o “banco de reservas dos 
reforços”, Toko Filipe. Ainda 
tinha Guilherme Parede, mas 
ele já foi devolvido ao Talleres, 
da Argentina. O Vasco volta a 
jogar pelo Brasileirão neste 
sábado, às 16h30,contra o 
Sport, na Ilha do Retiro.

Seleção olímpica
tem três trocas

Em preparação para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, adiados 
para 2021, a seleção brasileira 
olímpica de futebol masculino 
está no Egito para dois amis-
tosos contra a Coreia do Sul 
e os donos da casa. O técnico 
André Jardine por conta de le-
sões e caso de covid-19 fez três 
mudanças. Foram chamados 
Gustavo Assunção, do Fama-
licão, de Portugal; o atacante 
Danilo Pereira, do Twente, da 
Holanda; e o zagueiro Murilo, 
do Lokomotiv Moscou, da Rús-
sia. O trio substitui Antony, do 
Ajax; Luiz Felipe, da Lazio; e 
Ayrton Lucas, do Spartak.

Comitê espera ter
público em Tóquio

Entusiasmado pelo progresso 
desta semana no desenvolvi-
mento de uma vacina para o 
combate do coronavírus e com 
a realização de torneios no Ja-
pão, o Comitê Olímpico sente-
se "cada vez mais confiante" 
de que a Olimpíada do ano 
que vem, em Tóquio, poderá 
ter espectadores nas instala-
ções, a partir de 23 de julho. 
"Tendo visto agora os diferen-
tes eventos de teste no Japão, 
eu acho que podemos estar 
cada vez mais confiantes de 
que haverá um bom número  
de espectadores", disse Tomas 
Bach, presidente do COI.

Curtas

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Brasileiro da Série C

Vila Nova leva vantagem sobre o Belo

Os torcedores do Bota-
fogo não têm boas recorda-
ções do adversário do Belo 
na próxima segunda-feira. A 
história dos confrontos en-
tre o time paraibano e o Vila 
Nova é amplamente favorá-
vel ao clube de Goiânia-GO. 
O Alvinegro da Maravilha 
do Contorno nunca venceu 
o Vila Nova no Campeona-
to Brasileiro da Série C. Os 
dois clubes se enfrentaram 
3 vezes, com duas vitórias 
do Vila Nova e um empate. O 
primeiro jogo entre as duas 
equipes aconteceu em 11 de 
julho de 2015, em Goiânia, 
e terminou com a vitória do 
time local por 2 a 0. O se-
gundo encontro ocorreu em 
12 de setembro de 2015, no 
Almeidão, em João Pessoa, e 
o Vila voltou a vencer por 2 
a 1. O jogo mais recente foi 
pelo atual campeonato, em 
12 de setembro deste ano, 
quando houve um empate 
em 0 a 0, no Almeidão.

Este será o quarto en-
contro entre Vila Nova e Bo-

A semana vem sendo cheia de treinos na Maravilha do Contorno para o difícil jogo contra o Vila Nova-GO

Foto: Instagram/Botafogo

tafogo e o mais importante 
deles para o Belo, já que o 
clube luta para fugir do re-
baixamento. Mais uma vez, 
o clube goiano é favorito, 
por jogar em casa e estar 
numa posição bem à frente 
do time paraibano, com 24 
pontos na terceira coloca-
ção, enquanto o Botafogo é 
o penúltimo lugar, com ape-
nas 15 pontos.

Mas apesar do favori-
tismo do adversário, o am-

biente no Botafogo é de oti-
mismo. O clube vem de uma 
goleada histórica sobre o 
Imperatriz por 7 a 0 e ga-
nhou uma nova motivação 
após o retorno do técnico 
Evaristo Piza. Os jogadores 
e comissão técnica estão 
confiantes que podem sair 
de Goiânia trazendo pontos 
importantes para o objeti-
vo do clube. Um dos joga-
dores mais felizes com o 
novo momento na Maravi-

lha do Contorno é o volante 
Everton Heleno. Afastado 
do time titular há muito 
tempo, o jogador ganhou 
uma chance de recuperar 
seu futebol e a motivação 
com a chegada de Piza.

“Eu estou muito feliz 
com a oportunidade que 
ele me deu no jogo contra o 
Imperatriz, e eu correspon-
di com um belo gol. Espero 
ter mais oportunidade para 
mostrar o meu futebol, afinal 

eu não desaprendi a jogar 
em tão pouco tempo. Vamos 
dar uma sequência ao traba-
lho, e se Deus quiser, sair de 
Goiânia com um bom resul-
tado. Sabemos que vamos 
enfrentar um grande time, 
que passa por um bom mo-
mento, mas sabemos tam-
bém que temos condições 
de vencer. Vamos jogo a jogo 
buscando primeiramente 
sair da zona de rebaixamen-
to e depois, quem sabe, bus-
car uma classificação para a 
próxima fase”, disse o atleta.

O elenco do Belo fará 
nesta sexta-feira o último 
treino em solo paraibano. 
Amanhã, de madrugada, o 
time embarca para Goiânia, 
devendo chegar à capital de 
Goiás por volta das 10 ho-
ras. Lá, a equipe ainda fará 
dois treinos, um no sábado 
e outro no domingo, ambos 
no período da tarde. O jogo 
contra o Vila Nova está mar-
cado para segunda-feira, às 
18 horas, no Estádio Onésio 
Brasileiro Alvarenga e será 
válido pela décima-quinta 
rodada da fase de classifica-
ção do Brasileiro da Série C.

Atlético joga no 
Perpetão, em Cajazeiras, 

contra o Floresta 
ainda sonhando em 

se aproximar da zona 
de classificação para a 

próxima fase
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Otimismo é o que não falta aos jogadores do Campinense para o desafio da noite de hoje, em Campina Grande, contra o Guarany de Sobral. Vencer o time cearense se tornou uma obrigação
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Evento será realizado de 16 a 18 deste mês com transmissão por videoconferência, e as inscrições podem ser feitas pela internet

Novembro Roxo: Saúde promove 
‘webinário’ sobre prematuridade

Novembro é considera-
do o mês de conscientização 
da prematuridade. Para mar-
car a campanha, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
por meio da Gerência Execu-
tiva de Atenção à Saúde e do 
Banco de Leite Anita Cabral, 
promoverá o Seminário Esta-
dual do Mês da Prematurida-
de, de 16 a 18 de novembro. O 
evento será transmitido por 
webinário (videoconferên-
cia) e as inscrições devem ser 
feitas pelo link: https://for-
ms.gle/sYW3qSuJihff92t6A, 
até o dia do evento. 

Os inscritos receberão 
o link para o webinário por 
e-mail, e, posteriormente, os 
certificados de participação. 
Possíveis dúvidas podem ser 
sanadas pelo e-mail alimen-
tacaoenutricaosespb@gmail.
com ou pelos telefones (83) 
3211- 9028 e 9029. 

O evento reunirá espe-
cialistas que apresentarão 
temas diversos, a exemplo 
do perfil epidemiológico da 
prematuridade no Estado e 
sua rede de assistência; a im-
portância da amamentação 

do bebê prematuro; atenção 
humanizada ao recém-nas-
cido de baixo peso (Método 
Canguru); cuidados com o 
bebê, em caso de nascimento 
prematuro, entre outros.

De acordo com a progra-
mação, o seminário começa 
na segunda-feira (16), das 
9h às 12h, com Webinário 
Nacional do Método Cangu-
ru. Às 12h30, haverá reunião 
com as 21 maternidades es-
taduais sobre os cuidados 
essenciais no nascimento de 
um prematuro, com a coor-
denadora geral da Rede Cui-
dar, médica Juliana Soares, 
que na terça-feira (17), das 
10h às 13h, vai falar sobre a 
prematuridade no contexto 
da covid-19 - perfil epide-
miológico da prematuridade 
na Paraíba e a Rede de Assis-
tência instalada no Estado 
para atenção ao recém-nas-
cido de baixo peso.

Terá ainda a experiên-
cia do acompanhamento 
dos bebês prematuros, do 
nascimento  ao follow up, no 
contexto da covid-19, na Ma-
ternidade Frei Damião, com a 

coordenadora da Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal, 
Julia  Martins; Síndrome In-
flamatória Multissistêmica 
Pediátrica (SIM-P), associa-
da à Covid-19, com a direto-
ra técnica do Complexo de 
Pediatria Arlinda Marques, 
médica Fernanda Moraes, e 
a ONG Prematuridade.Com 
na Paraíba.

 Na quarta-feira (18), das 
14h às 16h, haverá encontro 
virtual da Rede Estadual de 
Bancos e Postos de Coleta de 
Leite Humano, quando se-
rão abordadas estratégias de 
captação e  criação  de  víncu-
lo  com  doadoras  de  leite hu-
mano, com a coordenadora 
estadual da Rede de Bancos 
de Leite, Thaíse Ribeiro. Das 
16h às 17h, terá Encontro 
Virtual das Doadoras e Mães 
dos Receptores do Leite Hu-
mano, com apresentação dos 
serviços para as mães dos 
receptores na unidade e das 
doadoras.

Prematuridade
De acordo com dados 

da OMS, a prematuridade - 

nascimento antes de 37 se-
manas de gestação - é a pri-
meira causa de mortalidade 
infantil, em todo mundo. Se-
gundo dados do Unicef e do 
Ministério da Saúde, 11,7% 
de todos os partos realizados 

no país, são prematuros. Esse 
percentual coloca o Brasil na 
10ª posição entre os países 
onde mais nascem crianças 
prematuras, contabilizando, 
aproximadamente, 300 mil 
nascidos prematuros todos 

os anos.  Quanto ao peso de 
nascimento, denominam-se 
os bebês com menos de 2 kg 
como baixo peso; muito baixo 
peso, com menos de 1,5 kg e 
extremo baixo peso, com peso 
menor que 1 kg.

Hospital recebe doação da Diocese de Patos
Os equipamentos e 

itens doados pela Diocese 
de Patos ao Complexo Hos-
pitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro foram 
entregues na última quar-
ta-feira (11) à direção da 
unidade hospitalar. Os 35 
itens, entre os quais bistu-
ris eletrônicos, otoscópios 
e oftalmoscópios, vão me-
lhorar, ainda mais, o serviço 
prestado aos cidadãos de 
mais de 80 municípios do 
sertão, para os quais a uni-
dade pública estadual de 
saúde é referência. 

 O diretor geral do Com-
plexo, Francisco Guedes, 
acompanhado de outros 
profissionais do hospital, 
recebeu a doação e agrade-

ceu a iniciativa da Diocese. 
“Esses itens serão impor-
tantes no dia a dia de nossa 
unidade, especialmente os 
dois bisturis eletrônicos, 
que são extremamente ne-
cessários no nosso cotidia-
no”, destacou.

Os equipamentos se-
rão incorporados ao pa-
trimônio do Hospital na 
modalidade de doação. O 
termo de recebimento dos 
equipamentos foi assina-
do na ocasião da doação. O 
diretor geral do Complexo 
lembrou que essa não é a 
primeira ação de doação 
da Diocese ao Hospital de 
Patos. “Já recebemos da 
Diocese EPIs para prote-
ger nossos colaboradores 

na pandemia e agora mais 
esses itens. Só temos a agra-
decer a iniciativa, reiteran-
do que essa ação reforça a 
missão cristã de ajudar ao 

próximo, na medida em que 
contribui para a melhoria 
de nossa prestação de ser-
viço à população. Em nome 
do Governo do Estado e de 

todos que integram a uni-
dade agradecemos por essa 
iniciativa”, disse Francisco 
Guedes.

 A doação incluiu a en-

trega de: dois bisturis ele-
trônicos, seis Otoscópio MD 
2.5 Mark IICOM 5 Espécu-
los e Está Macio, três Oftal-
moscópios, 04 termômetros 
Infravermelho, nove cabos 
para Laringoscópio, quatro 
lâminas de Aço Inox Conv. 
Curvo N4, seis unidades de 
válvulas Reguladora de Ci-
lindro - P/Oxigênio e ainda 
uma unidade Seladora de 
Pedal Hospitalar. Na oca-
sião, o bispo da Diocese de 
Patos, Dom Eraldo, falou da 
importância da missão cris-
tã e reiterou o compromisso 
da Diocese com ações que 
contribuam para melhorar 
a vida das pessoas e ajudar 
instituições e entidades a 
melhorarem seus serviços.

O diretor geral Francisco Guedes, acompanhado de outros profissionais do hospital, recebeu a doação e agradeceu a Diocese

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB

Colégio da Polícia Militar da Paraíba 
realiza seleção para novos alunos O Departamento Esta-

dual de Trânsito (Detran
-PB), por meio da Coor-
denação de Educação de 
Trânsito (CET), promove 
nesta sexta-feira (13), às 
15h, uma live em alusão ao 
Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Trânsito, 
lembrado sempre no ter-
ceiro domingo de novem-
bro. O evento será aberto 
pelo superintendente do 
órgão, Agamenon Vieira, 
com mediação da coorde-
nadora da CET, Ana Paula 
Buzetto.

Sobre o tema, a live 
contará com palestras 
de especialistas da área. 
São eles: Cheila de Lima, 
consultora externa de Vi-
gilância e Prevenção de 
Violências e Acidentes 
do Ministério da Saúde; 
Everaldo Valenga, coor-

denador de Educação e 
Saúde para o Trânsito do 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), e 
Cledson Ferreira, chefe do 
Grupo de Educação para o 
Trânsito da Polícia Rodo-
viária Federal na Paraíba 
(PRF-PB).

A live será transmi-
tida pelas redes sociais 
do Detran-PB (canal no 
YouTube e Instagram) e 
também fará alusão ao 
Dia Estadual do Trânsito 
Consciente, transcorrido 
ontem (12), segundo a Lei 
nº 9.709/2012. 

Essa ação da Coor-
denação de Educação de 
Trânsito do órgão tem 
como objetivo alertar a 
população quanto aos al-
tos índices de mortes e 
sequelados nas vias e ro-
dovias do Estado.

O Colégio da Polícia 
Militar da Paraíba Estudan-
te Rebeca Cristina Alves 
Simões, em João Pessoa, 
está realizando um proces-
so seletivo para a admissão 
de novos alunos. De acordo 
com o Edital publicado no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE) de ontem, as inscri-
ções estão abertas e são 
voltadas exclusivamente 
ao preenchimento das va-
gas referentes ao ano letivo 
2021 para as matrículas na 
1ª Série do Ensino Médio 
Integrado e 6º Ano de En-
sino Fundamental II.

Conforme o documen-

to, as vagas para o Colégio 
da Polícia Militar, nos ter-
mos dos convênios cele-
brados entre a Secretaria 
de Estado da Educação e 
a Polícia Militar da Paraí-
ba (PMPB), obedecerão à 
seguinte proporção: 60% 
serão destinadas aos filhos 
e netos de policiais milita-
res da PMPB e 40% para 
ampla concorrência.

Com isso, para a 1ª 
Série Ens. Médio Integra-
do (nascidos entre 2005 
a 2007) estão disponíveis 
para o CPM, um total de 
78 vagas, sendo 46 para 
filhos e netos de militares 
da PMPB e 32 para Ampla 
Concorrência. Já o 6º Ano 
Ens. Fund. II (nascidos de 

2009 a 2011),possui 40 
vagas para filhos e netos 
de militares da PMPB e 26 
para ampla concorrência.
Além disso, serão dispo-
nibilizadas 5% do total de 
cada série, para Pessoas 
com Deficiência (PcD).  

Todas as vagas oferta-
das para a 1ª série do Ensi-
no Médio são integradas a 
um curso técnico profissio-
nalizante. Assim, no ato da 
inscrição para este nível, o 
candidato deverá assinalar, 
uma das duas opções de 
cursos técnicos oferecidas 
pelo Colégio da Polícia Mi-
litar.

O curso de Ensino Mé-
dio Integrado possui uma 
carga horária maior do que 

o Ensino Médio Regular e, 
por isso, exige obrigato-
riamente a presença dos 
estudantes nos turnos ma-
tutino e vespertino, cujo 
horário será divulgado 
posteriormente pela coor-
denação pedagógica do 
colégio.

Inscrições
As inscrições serão 

iniciadas às 8h do dia 16 
de novembro e seguem até 
às 23h59 do dia quatro de 
dezembro de 2020, atra-
vés do endereço eletrônico 
www.pm.pb.gov.br, na aba 
concursos públicos. O pro-
cedimento deve ser feito 
pelo pai/mãe ou represen-
tante legal do candidato.

Detran vai lembrar 
as vítimas do trânsito

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

No Brasil, aproximadamente 300 mil 
bebês nascem prematuros todos os anos
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Nome do tenente-coronel Jorge Luiz Kormann ainda precisa ser aprovado por comissão e pelo plenário do Senado

Bolsonaro indica militar 
para diretoria da Anvisa
Luci Ribeiro 
Agência Estado

André Borges 
Agência Estado

Douglas Gavras 
Agência Estado

O presidente Jair Bolso-
naro encaminhou ao Senado 
Federal, para apreciação, o 
nome do tenente-coronel 
do Exército, Jorge Luiz Kor-
mann, para ocupar uma 
vaga na diretoria da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). Atualmente, 
Kormann está na equipe do 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, como secretário 
executivo adjunto da pasta. A 
mensagem de envio da indi-
cação foi publicada na edição 
de ontem do Diário Oficial da 
União (DOU).

Kormann atua na Saúde 
desde maio, quando o órgão 
ainda estava sob o comando 
do oncologista Nelson Teich. 
Na ocasião, ele foi nomeado 
para o cargo de diretor de 
programa. Em junho, Kor-
mman foi promovido a secre-
tário executivo adjunto. Para 
assumir o posto na Anvisa, 
Kormann precisa ter o nome 
aprovado por uma comissão 
e pelo plenário do Senado. Se 
passar, ele entra na vaga que 
será aberta com o término 
do mandato da farmacêutica 
Alessandra Bastos Soares, 

em 19 de dezembro de 2020.
Em outubro, o presiden-

te Bolsonaro havia enviado 
para essa vaga um outro 
nome, o de Roberto Ferreira 
Dias, atual diretor do Depar-
tamento de Logística em Saú-
de da Secretaria Executiva 
do Ministério da Saúde. No 
entanto, em seguida Bolso-
naro desistiu do nome. O can-
celamento da indicação ocor-
reu depois da divulgação de 
informações de que Roberto 
Dias estaria envolvido na au-
torização de um contrato de 
R$ 133,2 milhões suspeito de 
conter irregularidade.

Também no mês passa-
do, outras quatro indicações 
de Bolsonaro para a Anvisa 
foram aprovadas pelo Sena-
do. Dentre elas, a confirma-
ção do contra-almirante da 
Marinha Antônio Barra Tor-
res como diretor-presidente 
do órgão. Antônio Barra já 
estava à frente da agência, 
como interino, desde o início 
do ano. Ele e outros três di-
retores da Anvisa - o advoga-
do Alex Machado Campos, a 
farmacêutica Meiruze Sousa 
Freitas e a médica Cristiane 
Rose Jourdan Gomes - fo-
ram nomeados na semana 
passada.

Domingo é dia 
de ir às urnas em 26 
estados. Em anos an-
teriores, os eleitores 
podiam treinar para 
o pleito em urnas ele-
trônicas de teste, que 
eram instaladas em 
locais de grande cir-
culação. Desta vez, por 
causa da pandemia, 
o Tribunal Superior 
Eleitoral fez uma série 
de mudanças, e uma 
delas foi na simulação 
de voto.

Em vez de feiras 
livres e rodoviárias, o 
TSE colocou na inter-
net o simulador de vo-
tação. Quem tiver defi-
ciência visual pode usar 
a audiodescrição, como 
numa urna eletrônica 
real. Para votar no pri-
meiro turno, é possível 
escolher entre cinco 
partidos: o do Folclore, 
dos Esportes, dos Ritmos 
Musicais, o Partido das 
Profissões e o das Festas 
Populares. Cada um tem 
três opções de vereador 
para escolher.

Cada candidato a ve-
reador tem um número 
formado por cinco alga-

rismos. Quem não tiver 
escolhido um nome, mas 
quiser votar em um par-
tido, basta digitar os dois 
primeiros algarismos. 
Para votar no candida-
to exato, precisa digitar 
o número completo. Vai 
aparecer na tela a foto 
dela ou dele, com o nome, 
o número e o partido. Se 
estiver tudo certo, é só 
confirmar, no botão ver-
de. Senão, corrige e digita 
de novo.

O próximo passo é o 
voto para prefeito. Nesse 
caso, o número do can-
didato é o mesmo que 

o do partido. Ao digitar, 
aparecem na tela as fotos 
do cabeça de chapa e do 
vice, os nomes, o número 
e o partido. Aí, basta con-
firmar ou corrigir. O voto 
é registrado e pronto.

Cola
Para não confundir 

com os números, a dica 
é preparar uma cola. O 
eleitor pode levar de casa 
o número já anotado em 
um papel (a cola) para 
a sessão eleitoral. Mas 
é importante anotar em 
papel. Não adianta levar 
escrito no celular ou ti-

rar uma foto do número, 
porque é proibido levar 
qualquer equipamento 
eletrônico para a cabine 
de votação.

O Brasil tem 148 
milhões de eleitores. 
No domingo, quem tem 
domicílio eleitoral nos 
26 estados vai precisar 
votar ou justificar a au-
sência. Somente quem 
vota no Distrito Federal 
não vota nas eleições 
deste ano. Ao todo, são 
mais de 518 mil pessoas 
disputando uma vaga de 
vereador e outras 19.342 
de prefeito.

Eleitor pode treinar pela internet 
para evitar erros na hora do voto

Este ano, o TSE aboliu as urnas eletrônicas de testes por causa da pandemia e adotou simulador na internet

A militarização dos 
cargos de chefia do Ibama 
promovida desde o ano 
passado pelo ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, desrespeitou exigên-
cias legais de contratação 
impostas pelo próprio go-
verno Bolsonaro, com no-
meações que não atendem 
aos critérios mínimos de 
experiências profissional e 
acadêmica previstos por lei. 
A conclusão está em relató-
rio de auditoria realizada 
no mês passado pela área 
técnica do Tribunal de Con-
tas da União (TCU).

A análise se concentrou 
em oito nomes de chefia do 
Ibama, escolhidos por Salles, 
que permanecem no órgão 
vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente (MMA). São 
comissionados indicados 
diretamente pelo ministro. 
Nenhuma dessas nomea-
ções, porém, atende às exi-
gências básicas do decreto 
9.727 publicado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro em 
março do ano passado, com 
a promessa de prestigiar a 
“meritocracia” em contrata-
ções, em vez de apadrinha-
mento político no governo.

Sem condições
Após analisar as expe-

riências profissionais e aca-
dêmicas dos oito militares 
que ocupam postos estra-
tégicos, a auditoria do TCU 
concluiu que nenhum deles 
teria condições de assumi
-los por não ter requisitos 
mínimos exigidos para os 
cargos. “Há fortes indícios 
de que a nomeação dos ser-
vidores relacionados não 
atendeu aos requisitos pre-

vistos na lei”, diz o TCU. Re-
lator do processo, o minis-
tro substituto André Luís 
de Carvalho afirma que isso 
“constitui irregularidade 
grave, que merece a pronta 
atuação deste tribunal”.

A lista inclui o diretor 
de Proteção Ambiental do 
Ibama, Olímpio Ferreira 
Guimarães, nomeado em 
abril. “Sua formação e ex-
periência profissional são 
estritamente no campo po-
licial e da segurança públi-
ca, não constando qualquer 
atuação na área de fiscali-
zação ambiental ou na área 
ambiental de uma forma 
mais geral”, diz a Corte.

Falta experiência
A avaliação é seme-

lhante no caso de Walter 
Mendes Magalhães Junior, 
nomeado coordenador-
geral de Fiscalização do 
Ibama, também em abril. 
O TCU afirma que ele não 
tem experiência profissio-
nal de ao menos três anos 
em atividades correlatas às 
áreas de atuação do órgão. 
O questionamento se repe-
te nos casos dos superin-
tendentes do Ibama Alce-
mir Jorge Cunha (Amapá), 
Rezende Guimarães Filho 
(Amazonas), Gibson Al-
meida Costa Júnior (Mato 
Grosso), Danilo Mitre Fi-
lho (Pará), Antônio Vicente 
Cocco Gargninm (Rondô-
nia) e Ítalo Cardoso Lima e 
Silva (Maranhão).

O TCU determinou 
uma oitiva com os citados 
para mais esclarecimentos. 
“O não acolhimento das 
justificativas apresentadas 
poderá ensejar determina-
ção para que se anulem as 
nomeações realizadas.”

Tribunal questiona 
nomeações de Salles

Brasil deve fechar o ano com taxa 
de desemprego acima da média

Ainda que os efeitos 
econômicos da pandemia 
do novo coronavírus sejam 
sentidos na maior parte do 
mundo, o Brasil deve fechar 
o ano com mais desemprego 
e um endividamento públi-
co maior do que a média dos 
dez países que registraram o 
maior número de mortos pela 
doença.

Os dados são de um le-
vantamento feito pelo econ-
omista Marcel Balassiano, 
pesquisador do Instituto 
Brasileiro de Economia, da 
Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre/FGV), a partir de pro-
jeções de outubro do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI). Os números ajudam a 
mapear os efeitos econômicos 
que devem se abater este ano 
sobre os países que fizeram 
uma gestão considerada er-
rática da pandemia, como EUA 
e Reino Unido.

Para efeitos de com-
paração, o estudo considerou os 
mortos por covid-19 para cada 

1 milhão de pessoas no fim do 
mês passado. O Brasil estava em 
quarto lugar, com 750 mortes 
por milhão - atrás de Peru, 
Bélgica e Espanha. Para evitar 
distorções, foram desconsider-
ados os estados com população 
muito pequena, como Andorra 
e San Marino.

Efeitos da doença
Os números traçam um 

cenário de perdas por conta 
dos efeitos da doença: a que-
da esperada para o Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro 
é de 5,8% - menor do que a 
projetada há alguns meses, 
mas o país deve fechar o ano 
com desemprego de 13,4%, 
acima da média dos dez países 
com mais mortes (9,6%). Na 
comparação direta entre os 
países, o Brasil só deve ficar 
atrás da Espanha (16,8%).

A queda menor do PIB 
pode ser explicada pelas me-
didas tomadas pelo governo 
e o Congresso, como o crédi-
to para empresas e o auxílio 
emergencial de R$ 600, que 
beneficiou quase 70 milhões 
de famílias.

Na avaliação de Balas-
siano, o auxílio emergencial 
foi a medida mais importante 
tomada durante a pandemia. 
“Em fevereiro, a preocupação 
era como dar suporte aos vul-
neráveis. Agora, resta saber 
como o consumo vai reagir ao 
fim do benefício e ao aumento 
do desemprego.”

A falta de continui-
dade do auxílio emergencial 
e a indefinição do que será 
colocado no lugar ocorrem 
em um momento em que os 
brasileiros voltam a buscar 
o trabalho perdido na pan-
demia e o desemprego bate 
recorde. A Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua aponta que a 
desocupação no trimestre até 
agosto era de 14,4%.

A consultoria MacroSec-
tor prevê que a geração de 
empregos deverá ser positi-
va apenas na metade do ano 
que vem e que a massa real 
de rendimentos (que é a soma 
do que os trabalhadores re-
ceberam naquele mês) deve 
cair 1% este ano, em relação 
ao ano passado. “Em 2021, a 

pandemia vai continuar prej-
udicando não só o mercado 
de trabalho, mas a economia 
como um todo”, diz a consul-
toria.

Endividamento
Entre todos os efei-

tos da pandemia do novo 
coronavírus na economia, 
o endividamento é uma 
das questões que mais têm 
preocupado os economis-
tas nos últimos tempos. O 
país pode fechar o ano com 
uma relação dívida/PIB de 
101,4%, enquanto a média 
dos dez países com mais 
mortes por covid-19 deve ser 
de 85,8%, segundo critérios 
do FMI. EUA lideram essa lis-
ta, com um índice de 131%.

Balassiano, do Ibre, lem-
bra que o país já enfrentava 
uma situação fiscal complica-
da nos últimos seis anos, antes 
mesmo da pandemia. O gover-
no voltou a ter déficit primário 
- quando se gasta mais do que 
a arrecadação, excluindo-se os 
juros da dívida - em 2014 e as 
contas públicas seguem, des-
de então, em situação difícil.

Victor Ribeiro 
Agência Brasil

Foto: Elza Fiúza/Fotos Públicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratada de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação nº 00008/2020. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR.
CONTRATADA: ORLANDO DE SOUSA LEMOS ME
OBJETO: Contratação de Execução de serviços de higienização de todos os prédios públicos, 

praças, igrejas, banco e calçadas
VALOR GLOBAL R$: 15.000,00 (quinze mil reais). 
VIRGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2020

Aguiar - PB, em 12 de Novembro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratada de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação nº 00009/2020. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR.
CONTRATADA: JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA - ME
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização em diversos órgãos 

da Administração Municipal, atendendo solicitação da Secretaria de Administração.   
VALOR GLOBAL R$: 16.217,82 (dezesseis mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e dois 

centavos). 
VIRGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2020

Aguiar - PB, em 12 de Novembro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00075/2020, em 26.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de pavimentação em paralelepípedo na Rua Abílio Faustino 

de Carvalho, (trecho 01), Rua Abílio Faustino de Carvalho, (trecho 02) e Trav. na Rua Abílio Faustino 
de Carvalho, atendendo ao Convênio nº 885265/2019/MDR/CAIXA, Operação nº 1064704-63. 

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

Aguiar-PB, 11 de Novembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS – PB
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 00001/2020

RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, mediante o Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, designado pela Portaria nº 056/2020, de 02 de janeiro de 2020, torna público, para conhe-
cimento e esclarecimento dos interessados, que houve umRETIFICAÇÃONo Termo de Ratificação, 
Homologação e Adjudicação da licitação em epígrafe, publicado no Diário Oficial Do Estado do dia 
22/09/2020, página 18, e também no Jornal a União do dia 22/09/2020 e no Diário do Município do 
dia 21/09/2020contendo a seguinte alteração:

Onde se lê:
• 11 de agosto de 2020
Leia-se:
• 11 de setembro de 2020

Caraúbas – PB,12 de Novembro de 2020.
SonildoHostio da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 0164/2019 PARTES: STTP / 
LRL TECNOLOGIA EIRELI. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR A PARTIR DO DIA 12/11/2020, MANTENDO AS DEMAIS 
CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 0029/2019/STTP, COM 
FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / 
LRL TECNOLOGIA EIRELI. ASSINATURA:06/11/2020

FELIX ARAUJO NETO
Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamento básico e complementares para atender as necessidades 

do Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00016/2020. 
DOTAÇÃO: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1012 2032 PROGRAMA DE 

MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM); 10 303 1012 2037 PROM. DA 
ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. EM SAÚDE; 10 301 
1012 2039 OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS; 10 
301 1012 2040 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10 
302 1012 2041 TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR; 10 302 
1012 2049 COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 
10 301 1012 2075 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO;10 301 1012 2076 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 303 1012 2092 ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 91601/2020 - DRO-

GAFONTE LTDA – DROGAFONTE - CNPJ n°. 08.778.201/0001-26 - Valor R$ 69.402,00; CT 
Nº 91602/2020 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº 12.889.035/0001-02 - Valor R$ 
34.730,80; CT Nº 91603/2020 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA – P J S DISTIBUIDORA - CNPJ nº 
63.478.895/0001-94 - Valor R$ 8.414,00; CT Nº 91604/2020 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ nº 15.218.561/0001-39 - Valor R$ 
84.569,00; CT Nº 91605/2020 - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ n°. 03.817.043/0001-52 - Valor R$ 
24.713,00; CT Nº 91606/2020 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ 
nº 06.106.005/0001-80 - Valor R$ 26.137,20; CT Nº 91607/2020 - SUFRAMED COMERCIO DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – EPP - CNPJ nº 03.246.587/0001-01 - Valor R$ 68.041,00 e 
CT Nº 91608/2020 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - TERRA SUL - CNPJ 
nº 32.364.822/0001-48 - Valor R$ 1.200,00.

Conceição - PB, 27 de Outubro de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
móveis e eletrodomésticos para as Secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 74.174,00; NOVA 
CONQUISTA – COMERCIO DE EQUIP. LTDA ME - R$ 25.860,00.

Dona Ines - PB, 12 de Novembro de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de móveis e eletrodomésticos para as Secretarias deste Município. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni-
cípio de Dona Ines:03.030 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 04.122.1001.1004; 
06.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.361.2007.1008; 09.090 – SECRETARIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO – 08.243.0137.2094; 10.100– SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, 15.452.1001.1020;16.160 – FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08.244.2018.1039;08.243.2017.2042;08.244.0137.204708.244.0137.20
48;08.244.0137.2085. ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.99 – EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00132/2020 - 12.11.20 - JANDERSON COSTA LEAO 
LIMA - R$ 74.174,00; CT Nº 00133/2020 - 12.11.20 - NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIP. 
LTDA ME - R$ 25.860,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos para melhor atender as ne-
cessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00503/2020 - 10.11.20 – TARCISIO COPPI BORGES - R$ 110.474,90.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 15.2020. CONTRATO N.º 00223/2020
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 25% (vinte e cinco por 

cento) ao valor contratado de R$ 94.160,00 (Noventa e Quatro Mil Cento e Sessenta Reais), repre-
sentado pelo acréscimo no valor de R$ 23.540,00 (Vinte e Três Mil Quinhentos e Quarenta Reais), 
passando ao valor total de R$ 117.700,00 (Cento e Dezessete Mil e Setecentos Reais), objetivando 
a Contratação de empresa especializada para realização de exames diversos para o exercício 2020

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – FERNANDA MACE-
DO DE CASTRO. CONTRATADA: MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICO LTDA – CNPJ: 
32.394.206/0001-30 – WERTON LOPES NÓBREGA.

JUSTIFICATIVA: Devido a alta demanda apresentada de solicitações para os exames e a 
dificuldade de regulação dos mesmos por conta da suspensão dos serviços de saúde de média e 
alta complexidade, conforme justificativa técnica.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 11.11.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

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

que a empresa ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI interpôs Recurso Administrativo 
quanto à decisão que lhe inabilitou na Concorrência nº 001/2020.  As empresas que de-
sejarem poderão apresentar contra razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Fica suspensa a sessão de abertura do envelope de proposta da empresa habilitada, aprazada 
para o dia 17/11/2020 às 10:00 horas, até o julgamento do recurso interposto.

 Ingá(PB), 12 de novembro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S, UNIDADE 
MISTA E SAMU DO MUNICÍPIO DE IGARACY – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 9.950,00; CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 20.760,30; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS 
E HO - R$ 6.749,68; ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 136.954,30.

Igaracy - PB, 12 de Novembro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S, UNIDADE 
MISTA E SAMU DO MUNICÍPIO DE IGARACY – PB; ADJUDICO o seu objeto a: C DE A FERREIRA 
E CIA LTDA - R$ 9.950,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 20.760,30; FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 6.749,68; ORTOSHOP 
COMERCIO LTDA - R$ 136.954,30.

Igaracy - PB, 12 de Novembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial
                               

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00025/2020 com o seu objeto fornecimento de lanches e 
refeições, conforme edital. Com a licitante classificada em todas as fases deste certame, a empresa 
JAILSON GALDINO DE LIMA – CNPJ 31.227.207/0001-27, foi declarada vencedora com o valor 
global de R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil reais).

Ibiara - PB, 12 de Novembro de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00026/2020, para aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde e 
HOMOLOGO o seu objeto a empresa: JOCIELMA RAMALHO FERRAZ, CNPJ Nº 03.466.787/0001-
70, vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme 
Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 12 de Novembro de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de medicamentos, de acordo com o  Pregão Pre-
sencial  nº  00026/2020. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: JOCIELMA RAMALHO FERRAZ, CNPJ Nº 03.466.787/0001-70
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2020.

Ibiara - PB, 12 de Novembro de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.024/2018/SEPLAN
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.010/2018/SEDURB – REFORMA DA PRAÇA DO CARRO 

ANTIGO EM MANAÍRA, JOÃO PESSOA 
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
OBJETO: – É objeto do presente aditivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Prazo prorrogado por 

mais 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Epitácio Alves de Almeida/ Construtora 

Econ Emp. e Construções Ltda.
Data da Assinatura: 11 /11/2020

João Pessoa, 11 de novembro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo 
menor preço objetivando a contratação de empresa para executar obra civil pública de iluminação 
do estádio de futebol do município de Pitimbu/PB,  em sessão pública para abertura dos envelopes 
de habilitação e proposta que realizar-se-á as 9:00hs do dia 30/11/2020, na sala da CPL, localizado 
na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. 
Maiores informações na sala da CPL, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min 
O edital estará disponível para os interessados no site oficial do município no link: https://www.
pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal.

Pitimbu-PB, 12 de Novembro  de 2020
KLERIS MARCIENE DE CARVALHO CAVALCANTI PONTES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00056/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa BARBARA DOS SANTOS VICENTE 
- ME - CNPJ nº 39.358.440/0001-50, com o Valor Mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)e o 
Valor Global Anual deR$ 30.000,00 (trinta mil reais), com o objeto a Contratação de empresa para 
prestação dos serviços de Médico para o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF), 
referente a Chamada Pública 00002/2020.

Piancó – PB, 12 de novembro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00056/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:BARBARA DOS SANTOS VICENTE - ME - CNPJ nº 39.358.440/0001-50.
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de Médico para oatendimento 

no Programa de Saúde da Família (PSF), referentea Chamada Pública 00002/2020.
VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (quinze milreais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Piancó – PB, 12 de novembro de 2020. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Novembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO. 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 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 12 de Novembro de 2020
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO 
DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM O FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, 
MICRO PROCESSADO COM CHIP, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍ-
VEIS (GASOLINA, ÁLCOOL/ETANOL, ÓLEO DIESEL), LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA 
O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, torna público que a empresa MV2 
SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.379.128/0001-79, interpôs recurso administrativo contra o resultado 
do Pregão em epígrafe, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no 
prazo legal, apresentar impugnação ao recurso interposto, a partir da presente publicação, ficando 
os autos com vista franqueada aos interessados. 

Santa Rita – PB,10 de Novembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
PROCESSO Nº172/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBA-
NÍSTICOS DE PAISAGISMO (ARBORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS) E REFLORESTAMENTO, 
VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

O Município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento 
dos interessados que decidiu tornar sem efeito as publicações do Aviso de Licitaçãoreferente 
aoPregão Presencialn°00027/2020.

Circulação: Diário Oficial do Estado da Paraíba, data: 11/11/2020, página 51; Diário Oficial do 
Estado da Paraíba (Republicado por Incorreção), data: 12/11/2020, página 33.

Circulação: Jornal A União, data: 11/11/2020, página 18; Jornal A União (Republicado por Incor-
reção), data: 12/11/2020, página 19.

Comunica também que brevemente estará divulgando nova data e horário para a realização 
do certame em epígrafe.

Santa Rita - PB, 12 de novembro de 2020.
Maria Neuma Dias 
PregoeiraOficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00015/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00015/2020, 
que objetiva: Aquisição de água potável, para distribuição com pessoas carentes da zona rural deste 
município(sendo duas retiradas diárias); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSENILDO JOSE DA ROCHA 79697984468 - R$ 16.660,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 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: Aquisição de água potável, para distribuição com pessoas carentes da zona rural 

deste município (sendo duas retiradas diárias). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00015/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 02080.20.122.1008.2038– 3.3.90.30.0000–001/610. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00067/2020 - 12.11.20 - JOSENILDO JOSE 
DA ROCHA 79697984468 - R$ 16.660,00.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 
Pública de Serviço objetivando: A Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, 
por intermédio da Secretaria de Cultura e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 de 29 de 
junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), torna púbico o presente edital que regulamenta o PRÊMIO DE 
AÇÕES FORMATIVAS 2020, em conformidade com o Decreto Federal Nº 10.464 de 17 de agosto 
de 2020 e o Decreto Municipal Nº 25 de 16 de agosto de 2020 e suas eventuais modificações no 
que lhe for aplicável. Art. 1 – Visando valorizar e fortalecer a diversidade. O Período de Inscrição 
das Propostas/Projeto 13 a 26 de novembro de 2020 via formulário Google Forms, no endereço 
www.lagoaderoca.pb.gov.br, sediada na Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião 
de Lagoa de Roça - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. 
E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 de Novembro de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00137/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020
PROCESSO Nº. 00076/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67. 
CONTRATADA: INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CNPJ n° 22.553.526/0001-31.
OBJETO: Aquisição de Retroescavadeira destinada a atender as necessidades do município 

de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 276.100,00 (duzentos e setenta e seis mil, cem reais). Vencendo no(s) 

seguinte(s) item(ns): 1, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/11/2020 a 31/12/2020.
DATA DO CONTRATO: 06 de novembro de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:30 horas do dia 26 de novembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de preços 
para futuras aquisições de equipamentos de informática, conforme a necessidade do Município de 
Triunfo - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
9412/18; Decreto Municipal nº 11/2009/99; 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) 35391369. E-mail: licitacaotriunfopb@gmail.com. Edital: 
http://www.triunfo.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 12 de Novembro de 2020
JOSELIA BRAS DE SOUSA

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 26 de novembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de preços para 
futuras aquisições de veículos automóveis, conforme a necessidade do Município de Triunfo - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 9412/18; 
Decreto Municipal nº 11/2009/99; 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) 35391369. E-mail: licitacaotriunfopb@gmail.com. Edital: http://www.
triunfo.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 12 de Novembro de 2020
JOSELIA BRAS DE SOUSA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO 
DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO –PB. LICITANTE DECLA-
RADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: RANULFO TOMAZ DA SILVA - Valor: 
R$ 137.306,51. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 35391369. E-mail: licitacao-
triunfopb@gmail.com. 

Triunfo - PB, 12 de Novembro de 2020
JOSELIA BRAZ DE SOUZA
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA IMPLANTAÇÃO 

DE PAVIMENTAÇAO NA RUA TAB. ANTONIO JOAQUIM LISBOA, MUNICIPIO DE TRIUNFO–PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: FFJ CONSTRUTORA 
LTDA - Valor: R$ 387.339,81. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - 
Triunfo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 35391369. E-mail: 
licitacaotriunfopb@gmail.com. 

Triunfo - PB, 12 de Novembro de 2020
JOSELIA BRAZ DE SOUZA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Novembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de soluções em gasoterapia com instalação, manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos necessários para armazenamento, obtenção e/ou geração dos gases (oxigênio 
medicinal e ar comprimido medicinal), para atender o Hospital Municipal de Uiraúna. 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 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 35342113. E-mail: pmulicitacao@yahoo.com.br. Edital: www.uirauna.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Uirauna - PB, 11 de Novembro de 2020
FRANCISCO ERICLES ARAUJO TEIXEIRA 

Pregoeiro Oficial

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISODE LICITAÇÃO
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2020
Registro CGE Nº 20-01418-4

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, com relação a referida TOMADA DE PREÇOS que: aonde se lê a data realização: 
“ 17/11/2020 às 10:00 hs”, leia-se “18/11/2020 às 11:00 hs”. 

João Pessoa, 12 de novembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA 
EDITAL DE CITAÇÃO

Nome: CAGEPA Companhia de Água e Esgoto da Paraiba
Endereço: AV FELICIANO CIRNE, 220, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58015-570

Nome: CLODOALDO DA SILVA BRITO
Endereço: R DAS ACEROLAS, s/n, Quadra 613, Lote 35 Nosso Sonho, MUÇUMAGRO, 

JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58066-105
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS: A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO 

MARINHO, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, no uso de suas 
atribuições e de acordo com a lei. FAZ SABER aos que virem o presente edital ou dele notícia tive-
rem e a quem interessar possa, que tramita perante este Juízo, os autos da Ação de Procedimento 
Comum Cível (Processo PJE Nº. 0812675-86.2017.8.15.2001), ajuizada por CAGEPA Companhia 
de Água e Esgoto da Paraiba, em face de CLODOALDO DA SILVA BRITO – CPF:150.999.704-00, 
todos com endereço incerto e desconhecido. FINALIDADE: Ficam pelo presente edital, os réus, 
devidamente citados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, oferecer contestação, 
sob pena de revelia. Escoado em branco o prazo para defesa, será nomeado curador especial na 
pessoa do defensor público. Ficam advertidos de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Para que não se alegue 
ignorância, é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. João Pessoa/
PB, 10 de novembro de 2020. Eu, Naiara Caroline de Negreiros Fracaro, técnico judiciário, o digitei.

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

2ª OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES
A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, 
segundo as atribuições e comandos contidos nos artigos 941 e 942, do Código de Normas Extra-
judicial da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, vem, pelo presente, 
notificar os proprietários (ou ocupantes) dos imóveis: Lado esquerdo: lote 04, da quadra 06, do 
Distrito Industrial, Santa Rita/PB, e dos fundos: lote 03, da quadra 06, Distrito Industrial, Santa Rita/
PB, que fazem frente para a rua projetada, s/n°, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar manifestação/impugnação ao pedido de inserção de área do imóvel correspondente 
ao lote 05, da quadra 06, que tem sua edificação e localização na rua projetada, s/n°, Distrito 
Industrial, Santa Rita/PB, requerida em 01 de abril de 2020 pelo proprietário do imóvel, através do 
Protocolo da Serventia n.º 2020-02853. Dr.ª Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, Oficiala Tabeliã 
Interventora em Exercício do Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis 
da Comarca de Santa Rita/PB.

E  D  I  T  A  L       D E       C  O  N  V  O  C  A  Ç  Ã  O
CANORTE – COMPANHIA NORDESTINA DE ALIMENTOS- CNPJ. 10.913.796/0001-27 – AS-

SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE 1ª. CONVOCAÇÃO – Ficam convidados os 
Senhores Acionistas para  se    reunirem  às  10  (dez) horas, do  dia  20  de Novembro de 2020, 
em sua Sede  Social  à Rua Parque Solon de Lucena, 671, Centro, CEP 58013-131 – João Pessoa, 
Paraíba, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Regularização do capital  social e 
ações.  2. Eleição  Diretoria para  o triênio 2020 até 2023.3.Outros  assuntos  de  interesse  social.  
João Pessoa – PB,  09  de  Novembro  de  2020 – A Administração.

UNIÃO  A
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Praça 26 de Novembro, 25, Centro, Solânea PB, CEP: 58.225-000

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200970000000002
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Porta-

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

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ NUMERO OPERAÇÃO

ANTONIO BELARMINO DA SILVA 169656968-00 001097B400275601002

ANTONIO BELARMINO DA SILVA 169656968-00 001097B400275601001

ANTONIO MARCOS LUCIANO DA COSTA 95218354-43 001097B400276201002

ANTONIO MARCOS LUCIANO DA COSTA 95218354-43 001097B400276201001

ASSOCIACAO COMUN. DE D. RURAL RAI-
NHA DA PAZ 8995240/0001-85 001097A700334101001

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOL-
VIMENTO RURAL CORACAO DE JESUS 8803730/0001-32 001097A700291401001

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO RURAL NOSSA SENHORA DAS 
DORES

8713371/0001-22 001097A700327801001

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO RURAL NOSSA SENHORA DE 
FATIMA

8937528/0001-01 001097A700322601001

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTO-
RES ASSENTADOS NA FAZENDA SAO JOAO 9314062/0001-42 001097A800142901001

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RU-
RAIS DO SITIO BOMBOCADINHO 9288480/0001-02 001097A800095301001

CARLOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA 85786374-61 001097A700019001002

COSMO CANDIDO 31827144-30 001097B300297801002

COSMO CANDIDO 31827144-30 001097B300297801001

DAMIAO DA COSTA 379642404-04 001097A700018901002

DAMIAO DANTAS DO NASCIMENTO 33633514-88 001097B400276001002

DAMIAO DANTAS DO NASCIMENTO 33633514-88 001097B400276001001

ESPEDITO CHAVES 39615384-41 001097B300301301002

ESPEDITO CHAVES 39615384-41 001097B300301301001

FIRMINO ALVES FERNANDES 298432004-20 001097A800091301001

GISELIA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA 22224334-10 001097A700316401003

ISRAEL HENRIQUE SILVA DE ALUSTAU 62287624-43 001097A700316201003

JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA 134184848-59 001097B300301701002

JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA 134184848-59 001097B300301701001

JOÃO BATISTA MARQUES 262850884-20 001097B400002201002

JOÃO BATISTA MARQUES 262850884-20 001097B400002201001

JOAO PORPINO DOS SANTOS 191271114-15 001097A800126701001

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS GOMES 65583854-65 001097B400275901002

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS GOMES 65583854-65 001097B400275901001

JOSE DA SILVA NUNES E OUTROS 39500764-09 005097A100004301001

JOSE GOMES MIRANDA 23126828-93 001097B300302201002

JOSE GOMES MIRANDA 23126828-93 001097B300302201001

JOSÉ GONÇALVES DE ANDRADE 19135444-94 001097B300302301002

JOSÉ GONÇALVES DE ANDRADE 19135444-94 001097B300302301001

JOSE HERMINIO DE LIMA NETO 364769784-20 001097B300302401004

JOSE HERMINIO DE LIMA NETO 364769784-20 001097B300302401001

JOSE IZIDRO CORDEIRO NETO 61169884-66 001097B400002501002

JOSE IZIDRO CORDEIRO NETO 61169884-66 001097B400002501001

JOSE MIRANDA DA SILVA 59137794-28 001097B300302601002

JOSE MIRANDA DA SILVA 59137794-28 001097B300302601001

JOSE PEREIRA DE LIMA 44070234-81 001097B300302701002

JOSE PEREIRA DE LIMA 44070234-81 001097B300302701001

JOSE ZACARIAS DOS SANTOS 917196584-04 001097A800126601001

JOSENILDO PEDRO DA SILVA 36815574-97 001097B300302801002

JOSENILDO PEDRO DA SILVA 36815574-97 001097B300302801001

JOSENILDO VITOR DOS SANTOS 64010834-25 001097B400002401002

JOSENILDO VITOR DOS SANTOS 64010834-25 001097B400002401001

LUIS DOS SANTOS PAULINO 47933734-96 001097A700316001002

MANOEL AGUSTINHO BEZERRA 29359124-54 001097B400276101002

MANOEL AGUSTINHO BEZERRA 29359124-54 001097B400276101001

MARIA SOARES DE ALUSTAU 131510964-68 001097A700261501002

PEDRO MIRANDA DA SILVA 708676824-34 001097B300304301002

PEDRO MIRANDA DA SILVA 708676824-34 001097B300304301001

RIDERLANIO CANDIDO BEZERRA 100510554-57 001097B400275701002

RIDERLANIO CANDIDO BEZERRA 100510554-57 001097B400275701001

SEVERINA RAMOS DA SILVA 690956474-04 001097B300301601002

SEVERINA RAMOS DA SILVA 690956474-04 001097B300301601001

SEVERINO CIRILO DOS SANTOS FILHO 491231654-72 001097B300301401001

SEVERINO CIRILO DOS SANTOS FILHO 491231654-72 001097B300301401002

SEVERINO FELIPE DOS SANTOS 56884144-13 001097B300301001002

SEVERINO FELIPE DOS SANTOS 56884144-13 001097B300301001001

VALDEMAR CARNEIRO LIRA FILHO E 
OUTROS 373881934-72 005097A200002601002

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

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Solânea PB

CNPJ: 07.237.373/0097-71
Praça 26 de Novembro, 25, Centro, Solânea PB, CEP: 58.225-000

Francisca de Morais CASTANHA
Gerente Geral

Magazine Luiza S/A, CNPJ n° 47.960.950/0773-45, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente a Licença Operação – LO, para funcionamento da empresa com atividades de 
Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Dutyfree) Atividades de intermediação e 
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Correspondentes de instituições 
financeiras, Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros serviços 
de turismo não especificados anteriormente, situado em Rua 13 de Maio, 127, Bairro Centro, João 
Pessoa/PB, CEP nº 58.013-070.

Magazine Luiza S/A, CNPJ n° 47.960.950/0910-97, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente a Licença Operação – LO, para funcionamento da empresa com atividades 
de Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Dutyfree) Atividades de interme-
diação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Correspondentes de 
instituições financeiras, Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros 
serviços de turismo não especificados anteriormente, situado em Avenida Hilton Souto Maior, 3901, 
Loja P1016 e P1017, Bairro CidadeColibris, João Pessoa/PBCEP: 58.073-212.

Magazine Luiza S/A, CNPJ n° 47.960.950/0778-50, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente a Licença Operação – LO, para funcionamento da empresa com atividades 
de Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Dutyfree) Atividades de interme-
diação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Correspondentes de 
instituições financeiras, Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros 
serviços de turismo não especificados anteriormente, situado em PC Aristides Lobo, 54, Loja do 1 
e 2 Andar esquina, Bairro Centro,João Pessoa/PB, CEP: 58.010-320.

Magazine Luiza S/A, CNPJ n° 47.960.950/0780-74, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente a Licença Operação – LO, para funcionamento da empresa com atividades 
de Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Dutyfree) Atividades de interme-
diação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Correspondentes de 
instituições financeiras, Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros 
serviços de turismo não especificados anteriormente, situado em Rua Deputado Odon Bezerra, 
184, Loja SUC 9/40, Bairro Centro,João Pessoa/PB, CEP: 58.020-000

Magazine Luiza S/A, CNPJ n° 47.960.950/0775-07, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente a Licença Operação – LO, para funcionamento da empresa com atividades 
de Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Dutyfree) Atividades de interme-
diação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Correspondentes de 
instituições financeiras, Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros 
serviços de turismo não especificados anteriormente, situado em Rua Barão do Triunfo, 420, Bairro 
Varadouro, João Pessoa/PB, CEP: 58.010-400.

Magazine Luiza S/A, CNPJ n° 47.960.950/0776-98, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente a Licença Operação – LO, para funcionamento da empresa com atividades 
de Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Dutyfree) Atividades de interme-
diação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Correspondentes de 
instituições financeiras, Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros 
serviços de turismo não especificados anteriormente, situado em Rua Manoel Arruda Cavalcanti, 
805, Loja T215 1 PISO, BairroManaíra, João Pessoa/PBCEP: 58.038-680.

Magazine Luiza S/A, CNPJ n° 47.960.950/0779-30, torna público que requereu a SEMAM – Secreta-
ria de Meio Ambiente a Licença Operação – LO, para funcionamento da empresa com atividades de 
Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Dutyfree) Atividades de intermediação e 
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Correspondentes de instituições 
financeiras, Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros serviços de 
turismo não especificados anteriormente, situado em Rua Josefa Taveira, 32, Loja Térreo, Bairro 
Mangabeiras I, JoãoPessoa/PB, CEP: 58.055-000.

Magazine Luiza S/A, CNPJ n° 47.960.950/0781-55, torna público que requereu a SEMAM – Secreta-
ria de Meio Ambiente a Licença Operação – LO, para funcionamento da empresa com atividades de 
Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Dutyfree) Atividades de intermediação e 
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Correspondentes de instituições 
financeiras, Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros serviços de 
turismo não especificados anteriormente, situado em Avenida Presidente Epitácio Pessoa 2737, 
Bairro dos Estados, JoãoPessoa/PB, CEP: 58.030-002

A Vetor Empreendimentos LTDA torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Am-
biente a Licença Prévia, para construção de um Flat situado na Rua Professora Maria Sales (setor 
05, Quadra 014, lote D285) – Tambaú – João Pessoa/PB.

Texto. o senhor Mozart de Freitas Ventura Junior, CPF. 486.683.894-91, residente a Rua Francisco 
da Cunha ,992, Bairro Boa Viagem-Recife-PE, vem requerer junto a Secretaria de Meio Ambiente-
-SEMAM de João Pessoa a licença prévia do empreendimento multifamiliar misto de sua propriedade, 
localizado na Rua José Augusto Trindade,567, Tambaú-João Pessoa-PB.

O senhor Abelardo Tavares Wanderley Neto, CPF. 072.455.884-57, residente a Rua João Gabriel de 
Lucena ,611, Bessa, vem requerer junto a Secretaria de Meio Ambiente-SEMAM de João Pessoa a 
licença prévia do empreendimento multifamiliar de sua propriedade, localizado na rua Aposentado 
Francisco Laureano da Silva, s/n, Cidade dos Colibris-João Pessoa-PB.

Parque Eólico Serra do Seridó II S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.831.799/0001-42, torna 
público que foi concedida pelaSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó II, situado na Zona Rural do 
município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó III S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.835.835/0001-46,torna 
público que foi concedida pelaSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó III, situado na Zona Rural do 
município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó IV S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.957.107/0001-07,torna 
público que foi concedida pelaSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó IV, situado na Zona Rural do 
município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó VI S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.882.365/0001-71,torna 
público que foi concedida pelaSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó VI, situado na Zona Rural do 
município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó VII S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.831.892/0001-57,torna 
público que foi concedida pelaSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó VII, situado na Zona Rural do 
município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó IX S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.831.535/0001-99,torna 
público que foi concedida pelaSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó IX, situado na Zona Rural do 
município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó II S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.831.799/0001-42, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Li-
cença de Instalação, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó II, situado na Zona Rural do 
município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó III S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.835.835/0001-46, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Instalação, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó III, situado na Zona Rural 
do município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó IV S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.957.107/0001-07, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Instalação, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó IV, situado na Zona Rural 
do município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó VI S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.882.365/0001-71, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Instalação, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó VI, situado na Zona Rural 
do município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó VII S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.831.892/0001-57, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Instalação, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó VII, situado na Zona Rural 
do município de Junco do Seridó, Paraíba. 

Parque Eólico Serra do Seridó IX S.A., empresa inscrita sob o CNPJ nº 35.831.535/0001-99, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Instalação, para a Central Geradora Eólica Serra do Seridó IX, situado na Zona Rural 
do município de Junco do Seridó, Paraíba. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SITI de Fiação e Tecelagem em geral do Estado da Paraíba, CNPJ 08.608.002/0001-70, 

sito a Av. Anízio Pereira Borges, 46 CEP 58300-580 Centro – Santa Rita – PB, Convoca todos 
os trabalhadores da categoria profissional, para participarem de uma Assembleia Geral Ordinária 
que será realizada na sede do Sindicato com endereço acima citado no dia 20 de Novembro de 
2020, as 13h00min horas em 1ª convocação com no mínimo 2/3 (dois terço) dos trabalhadores e 
não havendo quórum a mesma se realizara em 2ª convocação as 14h00min com 50% (cinquenta 
por cento) e não havendo quórum a mesma se realizara em 3ª e última convocação as 15h00min 
horas com qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) leitura do Edital de Convocação, b) Autorizar a Diretoria do Sindicato a promover Acordo 
Salarial, Convenção, Dissídio Coletivo ou individual de natureza econômica, Contribuição Negocial  
e autorização para descontar contribuição Sindical exercício 2021, e aprovar  todas as cláusulas da 
Convenção Coletiva 2021. Santa Rita, 12 de novembro de 2020. João Avelino da Silva

Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020 – UASG 925302 - Nº da Licitação no COMPRASNET: 
900382020

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 26/11/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA SELADORA, DOSADOR AUTOMÁ-
TICO E BARRACAS), 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.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic08@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 20-00306-3
                                                                                                   João Pessoa, 12 de novembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO NORDESTE – 
SICOOB CENTRAL NE

CNPJ: 70.116.611/0001-85
NIRE: 25400004144

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Crédito do Nor-
deste - Sicoob Central NE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as 
12 (doze) Filiadas,em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 27/11/2020 às 06h15, com a presença de 2/3 (dois terços) das Filiadas, 
em primeira convocação; às07h15, com a presença de metade mais um das Filiadas, em segunda 
convocação; ou às 08h15, com a presença de no mínimo 03 (três) das Filiadas, em terceira convo-
cação, para deliberar sobre o seguinte assunto, que compõem a ordem do dia:

1. Eleger Conselheiro de Administração, observada a regra de representação por todas as 
Filiadas, conforme previsto no Estatuto Social.

A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, na Sede do Sicoob 
Central NE situado à Rua Empresário Clóvis Rolim, 2051,DCT – Duo Corporate Towers, 16º Andar, 
Torre B – Bairro dos Ipês – CEP: 58.028-873 e por meio da ferramenta de videoconferênciaWebex. 
Maiores informações podem ser obtidas detalhadamente na Extranet do Sicoob NE, acessível a 
todas as filiadas, que poderão participar e votar.

João Pessoa/PB, 12 de novembrode 2020.
José Evaldo Campos

Presidente
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