
Fotos: Marcus Antonius

Novo ato, realizado ontem, levou professores, alunos e funcionários desta vez às ruas; manifestantes chegaram a interromper o trânsito com pneus queimados. Página 4
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Economia da PB vai receber 
R$ 2,4 mi com o 13o salário
Segundo levantamento feito pelo Dieese, mais de 1 milhão de trabalhadores paraibanos serão pagos até dezembro. Página 3

Três municípios paraibanos 
podem ter novas eleições
Justiça eleitoral deverá julgar, até 1o de janeiro, o registro 
dos candidatos que venceram o pleito de domingo em 
Cachoeira dos Índios, Gado Bravo e Princesa Isabel. Página 13

PB tem 13 cientistas entre os 
mais influentes do mundo
Pesquisadores que entraram no ranking do ‘Journal Plos 
Biology’, publicado em outubro, pertencem a programas 
de pós-graduação da UFPB, UePB e UFCG. Página 12

NA PARAÍBA

A covid em números
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CASOS Mesmo não sendo um dos votantes no julgamento, o 
governador João Agripino absteve-se de pronunciar-se sobre a 

tentativa de cassação do parlamentar.  Página 2

Rui Leitão

Colunas

Lendo um precioso livro, encontrei uma pergunta que ainda segue 
viva: o que fazer com o caminho da natureza selvagem? As mulheres 

que já leram esse livro entenderão essa pergunta.  Página 14

Sandra Raquew
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Consciência Negra Ativista João Balula dá nome a Centro estadual 
de Referência da Igualdade Racial, que será inaugurado amanhã. Página 8

Estado tem 169 mil mulheres 
donas do próprio negócio  

Órgãos se reúnem amanhã 
para discutir situação do Isea

No Dia Mundial do empreendedorismo Feminino, 
conheça iniciativas que fortalecem o setor na Paraíba 
e como dar início a um negócio próprio. Página 7

Unidade de saúde de Campina Grande foi 
interditada pelo Conselho Regional de Medicina após 
um surto de bactéria na UTI neonatal. Página 5

Políticas

Paraíba

Roadshow Nordeste divulga os 
destinos turísticos paraibanos
executivos da PBTur e empresários do setor hoteleiro 
apresentaram detalhes sobre a infraestrutura turística 
do estado e os protocolos de biosegurança. Página 3
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Diversidade

Hip Hop Grita! Bixarte é uma das artistas que compõem a programação 
do evento que começa amanhã, propondo uma Paraíba antirracista. Página 9

Protesto contra reitor da UFPB pega fogo
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A pandemia do novo coronavírus impõe mudanças constantes 
no comportamento das pessoas, afetando a conjuntura social. Ago-
ra mesmo, no Brasil, percebe-se uma contradição entre o aumento 
de casos e a resistência de um número considerável de pessoas em 
obedecer aos protocolos básicos de segurança sanitária, quais se-
jam: usar máscaras (protegendo a boca e o nariz), passar álcool em 
gel nas mãos e evitar aglomerações.

O isolamento social e as ações sanitárias elementares, 
cumpridos diariamente e a todo instante, cansam, de fato, as 
pessoas, mas não podem se negligenciados. A pandemia não 
acabou e o coronavírus continua levando pessoas ao confina-
mento domiciliar, aos hospitais e aos cemitérios. Essa é a rea-
lidade. Política mais sensata é conviver com esta situação da 
melhor maneira possível, preservando assim a própria saúde e 
a de outras pessoas.

Entende-se que quase tudo que pode se perder em uma situa-
ção de emergência em saúde pode de alguma forma ser resgatado 
em maior ou menor espaço de tempo. No entanto, há um bem irre-
cuperável: a vida. As pessoas mais intransigentes precisam botar 
de uma vez por todas na cabeça que o coronavírus é letal, e que o 
conhecimento científico sobre ele ainda não é conclusivo, ou seja, 
não há um controle total da covid-19.

Se, por exemplo, há tanta resistência em usar uma simples 
máscara de proteção, imagine se o protocolo social de seguran-
ça contra o coronavírus fosse tomar uma injeção todos os dias. 
Certamente a maioria da população seria refratária a esse pro-
cedimento bem mais radical, abrindo as porteiras de casas e 
ruas para o vírus, que cumpriria a missão para a qual foi pro-
gramado – destruir organismos humanos – com mais rapidez e 
facilidade.

As pessoas que negam a letalidade do vírus precisam 
aprender a amar a si mesmas e aos seus semelhantes. Agindo 
com o descuido que se vê hoje, em relação à pandemia, como 
se ninguém tivesse nada com isso, não só potencializam os 
males causados pela doença, como elas mesmas colocam-se 
como empecilhos para a construção de uma sociedade pací-
fica, cultural e politicamente mais avançada, portanto, mais 
altruísta.

Nada acabou
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A defesa de Márcio Moreira Alves

Artigo Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

O processo de cassação do deputado 
Márcio Moreira Alves dominava o noticiário 
político nacional, com o governo, por seu mi-
nistro da Justiça, Gama e Silva, pressionando 
os parlamentares arenistas para votarem 
em favor da punição do colega, e o deputa-
do Geraldo Freire, no exercício da liderança 
da Arena na Câmara Federal, substituindo o 
paraibano Ernani Sátyro, que se encontrava 
enfermo, montando estratégias que tranqui-
lizassem os militares quanto à obtenção da 
maioria que garantisse a aprovação do re-
querimento. A Comissão da Constituição e 
Justiça ainda não havia se manifestado a res-
peito, e o seu presidente, o deputado Djalma 
Marinho, manobrava no senti-
do de ganhar tempo suficiente 
para que a opinião pública pres-
sionasse os parlamentares para 
negarem a aplicação da pena de 
cassação a Mário Moreira Alves. 

O mundo político era 
cobrado pela imprensa a se 
manifestar, mesmo não sen-
do um dos votantes no julga-
mento, o governador João Agripino, num 
almoço com jornalistas no Rio de Janeiro, 
interpelado sobre o assunto, absteve-se de 
pronunciar-se sobre a tentativa de cassa-
ção do parlamentar, alegando “não desejar 
imiscuir-se em problemas do Congresso, 
porque quando era deputado não gostava 
da interferência de governadores no legis-
lativo”. 

No dia 18 de novembro, Márcio Morei-
ra Alves discursou perante os membros da 
Comissão de Constituição e Justiça utilizan-
do-se do seu direito de defesa: “O que esta-
rão os senhores deputados julgando, não 
é o processo contra um parlamentar, mas 
o processo contra a ordem democrática e 
a derradeira das prerrogativas essenciais 
ao Congresso. A inviolabilidade da tribuna 
não é, como a imunidade do deputado, uma 

prerrogativa pessoal do representante do 
povo. O ataque à liberdade de expressão 
no parlamento é em tudo semelhante ao 
ataque à liberdade da imprensa. Há quem 
pense que o silêncio, a cumplicidade, a tole-
rância com o abuso de poder, possam com-
prar a sobrevivência de um parlamento. 
São os espíritos tímidos, os acomodados, 
os temerosos. Não poderiam jamais serem 
representantes do povo. O silêncio é cum-
plicidade. O silêncio é o preço que nenhum 
parlamentar pode pagar por sua represen-
tação, sem dela demitir-se. A majestade do 
canhão não silencia por muito tempo a von-
tade popular... 

... O preço desta liberda-
de me é hoje cobrado em um 
julgamento perante meus 
pares. Formalmente sou acu-
sado de haver proferido dis-
cursos que seriam ofensivos 
às Forças Armadas, e que, no 
julgamento dos acusadores, 
configurariam abuso de di-
reitos políticos previstos no 

Artigo 151 da Constituição Federal... 
Para criticar militares, assim como 

civis, que desservem ao País, não preciso 
de imunidades parlamentares. Entrego-me 
agora ao julgamento dos meus companhei-
ros e meus pares. Rogo a Deus que cada um 
saiba em consciência, se íntegra, decidir 
pela manutenção da liberdade desta tri-
buna. Rogo a Deus que mereça a Câmara o 
respeito dos brasileiros, que possamos no 
futuro andar pelas ruas de cabeça erguida 
e olhar para os nossos filhos e nossos ami-
gos. Finalmente que o Poder Legislativo se 
recuse entregar seus membros a um pe-
queno grupo de extremistas para degola. 
Mas só a História nos julgará”. Ao tomar 
conhecimento do discurso, o senador Be-
nedito Valadares assim se expressou: “Este 
menino está querendo ser um Tiradentes “.

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

Um banquete no Palácio
No passado, era normal e não merecia a 

mais leve censura, as comemorações oficiais 
realizadas pelo governo. Às vezes, após um 
lauto banquete, seguia-se um animado bai-
le, onde o governo confraternizava-se com 
a alta sociedade. O povo? Ah! O povo. Este 
componente não era chamado nem para vo-
tar, quanto mais para comemorar a posse de 
um governante. O eleitor era escolhido entre 
a elite dominante. Essa elite participava do 
rega-bofe e o “populacho” se contentava em 
ficar na praça a ouvir tocar uma banda de 
música escalada para a ocasião. A Gazeta do 
Commércio, órgão que circulou até os pri-
meiros anos republicanos, narrou uma des-
sas festividades. A narrativa foi considerada 
especial pelo governo, daí porque, a mandou 
transcrever em A União 
de 28 de outubro de 
1898. Eu considerei uma 
curiosidade exemplar e 
resolvi compartilhar um 
trecho com meus parcos 
leitores:

“Como já havemos 
dito, o banquete offere-
cido ao exmo.sr.dr. An-
tonio Alfredo da Gama e 
Mello, por se ter empos-
sado no alto cargo de Presidente d éste Esta-
do, começou ás 6 e ½ horas da tarde do dia 22 
do corrente, n úm dos vastos salões do Lyceu 
Parahybano.

Ostentava-se, no centro do salão onde ia 
ter lugar o festim, uma extensa meza primo-
rosamente preparada em forma de ferradura 
e, sobre a qual, destacavam-se, pelos jorros de 
luz despejados dos candelabros, crystaes, flo-
res, as mais finas iguarias a par com os mais 
deliciosos licores.

Das paredes pendiam brasões entrela-
çados de bandeirolas de todas as nações ami-
gas, vendo-se na parte de honra, o retrato do 
illustre parahybano que era o alvo das expan-
sivas manifestações d áquelle dia e exprimia 

o prenúncio da paz, da ordem e do progresso 
do seu Estado natalício.

A hora aprazada para começo do festim, 
s.exc.sr.dr. Gama, acompanhado de grande 
numero de cavalheiros, representantes da 
fina flor parahybana, vindo de Palácio entrou 
no salão e tomou a presidência da meza, em 
volta da qual sentaram-se também cento e 
sessenta convivas.

Os compartimentos immediatos esta-
vam cheios de numeroso pessoal, que não 
tiveram lugar, aguardando-se uma segunda 
refeição, que foi servida depois da primeira.

Reinou em tudo muita ordem e muita 
animação, sendo o primeiro brinde levantado 
pelo illustre desembargador José Peregrino 
de Araujo, ao eminente dr. Gama e Mello, que 

foi recebido com expan-
sivas demonstrações de 
aplausos.

Após seguiram-se 
outros, salientando-se os 
do exmo. e revmo.sr Pa-
dre Walfredo Leal, ex-Vi-
ce-presidente do Estado, 
ao mesmo sr.dr. Gama e 
do eloqüente e illustrado 
orador parahybano, dr. 
Castro Pinto, saudando a 

imprensa na pessoa do Presidente do Estado, 
que, como sempre, eletrizou, com sua palavra 
fluente e enfeitada de verdadeiros arroubos 
oratórios, todos os circunstantes”.

Mais modernamente, com o surgimento 
do rádio entre nós, a Tabajara, emissora ofi-
cial, era sempre escalada para a cobertura 
dos eventos palacianos. Lembro de Geraldo 
Cavalcanti e Paschoal Carrilho este, mais de-
bochado, vez por outra fazia das suas. Desig-
nado para cobrir a realização de um banquete 
no Palácio, oferecido a um general cinco es-
trelas, de má vontade, iniciou a transmissão:

- Começou o banquete. Já estão comendo 
a mulher do governador e o bispo. Os demais 
aguardam na fila...

 O povo? Ah! O povo. Este 
componente não era chamado 

nem para votar, quanto mais para 
comemorar a posse de um 

governante. O eleitor era escolhido 
entre a elite dominante.   

 ‘A majestade 
do canhão não 

silencia por muito 
tempo a vontade 

popular.   
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Dieese aponta que mais de 1 milhão de paraibanos terão direito ao benefício; no país, o pagamento totalizará R$ 215 bi

O pagamento do 13º salá-
rio aos trabalhadores formais, 
empregados domésticos, pen-
sionistas e aposentados deve 
injetar na economia brasilei-
ra R$ 215 bilhões até o fim 
deste ano. A estimativa é do 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) que 
aponta que esse montante re-
presenta cerca de 2,7% do PIB 
brasileiro (Produto Interno 
Bruto) e deve beneficiar cerca 
de 80 milhões de brasileiros. 
Na Paraíba, a estimativa é de 
que sejam injetados cerca de 
R$ 2,4 milhões. O valor repre-
senta cerca de 1,1% do total 
do Brasil e 7,23% da região 
Nordeste e ainda algo em tor-
no de 3,2% do PIB paraibano. 
Mais de 1 milhão de pessoas 
devem receber o 13º salário 
no Estado. 

Na Paraíba, os trabalha-

dores formais, em regime de 
CLT ou estatutários represen-
tam mais da metade desse 
número de pessoas que rece-
berão o benefício, 51,5%, já os 
aposentados e pensionistas 
do INSS representam 48,5%. 
O emprego doméstico com 
carteira assinada tem a me-
nor colocação, com apenas 
1,3%.

De acordo com o Diee-
se, os trabalhadores formais 
ficam com R$ 1,5 bilhão dos 
valores pagos, o que repre-
senta 62%, enquanto os apo-
sentados e pensionistas do 
INSS totalizam 28,6%, o que 
corresponde a R$ 686,4 mi-
lhões. No caso dos beneficiá-
rios do INSS, o Dieese destaca 
que eles já receberam uma 
parcela do 13º entre abril e 
junho deste ano. 

O pagamento 13º pode 
acontecer de duas formas: 
em duas parcelas, devendo a 
primeira ser paga até o mês 
de novembro e a segunda até 

20 de dezembro ou ainda em 
parcela única, que deve ser 
paga também até 20 de de-
zembro.   

O economista Francisco 
José de Barros avalia a injeção 
desses valores na economia: 
“Esses R$ 215 bilhões que 
deve ser injetado na economia 
brasileira tem um impacto 
importante, o próprio Dieese 
estima que representa 2,7% 
no Produto Interno Bruto e 
com dinheiro na economia, as 
pessoas naturalmente procu-
ram consumir e ao consumir 
mais produtos são demanda-
dos, o comércio é aquecido e 
demanda mais produtos da 
indústria. Isso proporciona 
um círculo virtuoso da eco-
nomia, podendo gerar mais 
emprego e renda, o que é bem 
importante, principalmente, 
numa época de pandemia em 
que o desemprego é alto”. 

No país, o setor de ser-
viços, que inclui a adminis-
tração pública, ficará com 

Nilber Lucena 
Especial para A União

13o salário vai injetar cerca de 
R$ 2,4 mi na economia da PB

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

Anísio Maia, que encabeçou 
a chapa na disputa pela pre-
feitura de João Pessoa, anun-
ciou que o PT só vai deliberar 
amanhã sobre o posiciona-
mento a ser adotado no se-
gundo turno. O PCdoB, que 
integrou a chapa, porém, já 
decidiu: apoio a Cícero Luce-
na (PP), avalizado por Gregó-
ria Benário, presidente esta-
dual da legenda.  

PCdoB já deCidiu 
A baixa representatividade fe-
minina nas Câmaras Munici-
pais de cidades paraibanas se 
manteve após a abertura das 
urnas – além de João Pessoa, 
em outros 71 municípios, ape-
nas uma mulher foi eleita ve-
readora – Cabedelo e Santa 
Luzia estão nessa lista. Em Baía 
da Traição e Taperoá, assim 
como em ouras 42 cidades, 
nenhuma mulher foi eleita.   

Pelas redes sociais, Raoni Mendes 
anunciou um posicionamento de 
neutralidade no segundo turno das 
eleições em João Pessoa, em que 
pese o fato de que o seu partido de-
clarou apoio à candidatura de Cíce-
ro Lucena (PP). Mas não pregou voto 
nulo: “Não podemos delegar a outras 
pessoas a responsabilidade de eleger 
o prefeito”.  

Contra o voto nulo 

Cidadania, que elegeu o maior número de 

Prefeitos, ganhou musCulatura PolítiCa na PB 

Câmaras ‘masCulinas’ 

Após a passagem do primeiro turno da campanha eleitoral, é possível traçar um perfil do de-
sempenho dos partidos políticos nas eleições deste ano na Paraíba. E a partir do número de votos 
obtidos, vemos que o Cidadania, partido do governador João Azevêdo (foto), foi quem mais ga-
nhou musculatura política, assumindo a liderança entre as legendas que mais obtiveram votos na 
Paraíba: 298.590 mil votos, seguido pelo Progressista, com 297.543 mil; PSDB, com 235.029 mil; 

Democratas, com 200.085 mil, e MDB 166.867 mil votos – para ficar num recorte dos cinco 
primeiros colocados. O número de prefeitos eleitos pelo Cidadania este ano, na comparação 
com as eleições de 2016, confirma o crescimento exponencial que o partido vem tendo 
desde que o governador se tornou a liderança maior em seus quadros: saltou de 1 para 
40 prefeitos eleitos, bem à frente de outras legendas, como o PSDB, segundo colocado 

(27 prefeitos); o Democratas (25); o PL (22), e o Progressista (21). O PSB, antigo parti-
do do governador, que chegou a eleger 52 prefeitos em 2016, comandará apenas 
quatro prefeituras a partir de 2021. Como vemos, houve uma significativa mudança 
na geografia política da Paraíba, após a abertura das urnas, domingo passado. E o 

Cidadania comandou esse movimento, aumentando a sua capilaridade no estado.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

E o PV do prefeito Luciano Cartaxo emi-
tiu nota em que se posiciona neste segun-
do turno: “O PV do atual prefeito Luciano 
Cartaxo e da candidata Edilma Freire se 
sente à vontade para declarar neutralida-
de neste segundo turno. Nosso compro-
misso agora é oferecer às informações ne-
cessárias para uma transição transparente 
e segura”.  

em nota, Cartaxo deClara 
neutralidade no 2º turno 

Covid: transmissiBilidade (1) 

Covid: transmissiBilidade (2) 

Secretário executivo de Gestão da Rede de 
Unidades de Saúde da Paraíba, Daniel Bel-
trammi ratifica que o nível de transmissibili-
dade da covid-19 apresentou tendência de 
crescimento na Paraíba. Análises feitas pela 
Secretaria de Saúde, em parceria com o Labo-
ratório de Síndromes Respiratórias da UFPB, 
confirmam esse diagnóstico.  

Daniel Beltrammi afirma que a taxa de transmissibilidade 
– é chamada de ‘R efetivo’ – aumentou no estado, sobre-
tudo na Região Metropolitana de João Pessoa, chegan-
do a 1.3 – o que significa que uma pessoa com a doença 
pode contaminar mais de uma pessoa: “Não precisamos 
viver o que os Estados Unidos, a Europa e, agora, São 
Paulo está começando a vivenciando”, afirmou. 
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Pagar dívidas é prioridade
O economista Francisco José 

de Barros alerta que é importante 
priorizar o pagamento das dívi-
das e também fazer uma reserva 
financeira. “O importante é que as 
pessoas procurem, tendo dívidas, 
usar esse dinheiro para pagar as 
dívidas com juros mais alto. Na-
turalmente, sobrando dinheiro 
as pessoas vão querer presen-
tear e se auto presentear, mas na 
medida do possível é importante 
se puder guardar uma parte do 
dinheiro, fazer uma aplicação. 
É sempre importante ter uma 
reserva para uma emergência, 
principalmente em épocas difí-
ceis que ninguém sabe como será 
o próximo ano, embora tenhamos 
uma expectativa boa de cresci-
mento”, comentou. 

O economista destaca a 
participação do setor público 
no Estado. “A economia parai-

bana é beneficiada e aqui como 
a participação do setor público 
tem um peso maior proporcio-
nal em relação a outros Estados, 
isso certamente tem um impacto 
maior porque o setor público vai 
cumprir com todo o seu décimo 
terceiro, enquanto o setor pri-
vado, que também é obrigado a 
cumprir, mas que deve ter havido 
desemprego e essas pessoas não 
serão beneficiadas”, ressaltou. 

O presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado da Paraíba 
(Fecomércio-PB), Marconi Me-
deiros, destaca que o pagamento 
do 13º salário tem influência di-
reta na vida dos trabalhadores e 
reforça a necessidade de guardar 
uma parte desse dinheiro. 

“O pagamento do 13º sa-
lário influencia diretamente na 
vida dos trabalhadores e na mo-

vimentação econômica dos se-
tores produtivos, sobretudo no 
comércio e serviços. A expectativa 
da Fecomércio é de que a maior 
parte dos trabalhadores reser-
vem parte deste dinheiro para 
economias futuras, reflexo da 
pandemia causada pelo corona-
vírus, que fez com que a popula-
ção ficasse mais cautelosa com os 
gastos.  Além disso, outra parte do 
dinheiro deve ser utilizado para 
pagar dívidas, diminuindo, assim, 
a inadimplência. Entretanto, uma 
grande parte dos trabalhadores 
também deve utilizar o 13º para 
as compras natalinas, injetando 
dinheiro no setor do comércio, 
sobretudo nos ramos de eletro-
domésticos/eletroeletrônicos, 
vestuário, calçados e brinquedos, 
itens mais procurados pelos con-
sumidores nesta data, gerando 
assim emprego e renda.”

Roadshow Nordeste

PBTur realiza encontros 
com agentes de viagens

A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), com apoio 
da ABIH-PB (Associação Bra-
sileira da Indústria Hoteleira, 
seccional Paraíba) e a Fede-
ração do Comércio, está rea-
lizando o, que teve início na 
noite dessa terça-feira (17), 
em Aracaju (SE), ontem em 
Maceió (AL) e passará ain-
da por Recife (PE) e Caruaru 
(PE).

 O Roadshow em Araca-
ju contou com um número 
acima do previsto de agentes 
de viagens da Operadora Mas-
terop - foram 35 profissionais. 
Durante mais de duas horas, 
executivos da PBTur e de 10 

hotéis associados à ABIH-PB 
apresentam detalhes dos 
principais destinos turísticos 
paraibanos e da infraestrutu-
ra da rede hoteleira, além de 
todos os protocolos de bios-
segurança. 

De acordo com Luciano 
Lapa, diretor de Marketing da 
PBTur, os agentes de viagens 
se mostraram extremamente 
interessados em conhecer a 
Paraíba. “Todos ficaram muito 
encantados com o que viram. 
Muitos desses profissionais 
já vendiam a Paraíba, mas se 
mostraram ainda mais sur-
presos com as novidades e a 
forma com que o Estado tem 

tratado a questão de seguran-
ça dos turistas nesse período 
de pandemia do coronavírus”, 
apontou Luciano Lapa. 

Ontem à noite, o grupo 
da Paraíba, já baseado em 
Maceió (AL), promoveu o se-
gundo processo de capacita-
ção com agentes de viagens 
do Nordeste também com 
grande sucesso. O Roadshow 
passará ainda por Recife (PE) 
e Caruaru (PE). A segunda 
etapa será promovida nos 
dias 9 e 10 de dezembro, em 
Natal (RN) e Mossoró (RN), 
respectivamente, sempre em 
parceria com as operadoras 
Foco e Masterop. 

mais da metade dos valores 
destinados aos trabalhado-
res formais. Essa categoria 
corresponde a 64,7% do total. 
Os trabalhadores da indústria 
aparecem com 17%, seguido 
pelos do setor de comércio 
com 13,2%. Já os da constru-
ção civil ficarão com 3% e os 
trabalhadores da agropecuá-
ria com 2%. 



Mobilização organizada por professores, funcionários e estudantes e várias entidades aconteceu ontem à tarde

A comunidade acadê-
mica da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) 
realizou ontem mais uma 
manifestação contra a no-
meação do professor Valdi-
ney Veloso como reitor da 
instituição. Esse foi o ter-
ceiro ato de repúdio e, desta 
vez, a concentração aconte-
ceu durante a tarde na Praça 
da Paz, nos Bancários, em 
João Pessoa, reunindo es-
tudantes, técnicos-adminis-
trativos, professores, parla-
mentares e representantes 
de movimentos sociais.

Saindo da praça, os ma-

nifestantes seguiram para a 
Reitoria da UFPB. Durante 
a caminhada, houve dis-
cussões entre motoristas, 
motoqueiros e membros 
da passeata. Inclusive, um 
grupo incendiou pneus, 
deixando parte do trânsito 
interrompido. Os represen-
tantes do protesto alegaram 
que estes foram atos de van-
dalismo não apoiados pelas 
entidades organizadoras.

De acordo com o presi-
dente do Sindicato dos Pro-
fessores da UFPB (Adufpb), 
Fernando Cunha, a proposta 
foi mais uma vez lutar con-
tra a nomeação de um reitor 
não eleito e destacou a in-
satisfação da comunidade 

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Novo protesto contra reitor da 
UFPB é realizado na capital 

UNIÃO  A Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto
João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de novembro de 2020

universitária, desde o início 
deste mês. 

“Ele não foi eleito não 
apenas pela consulta na 
Universidade. Ele não foi 
eleito também pelo Colégio 
Eleitoral. O professor Valdi-
ney teve zero votos no Co-
légio Eleitoral que é aquele 
que forma a lista tríplice 
encaminhada ao presidente 
da República. O presidente 
recebeu uma lista com um 
nome que não deveria estar 
lá porque quem deve ir são 
os três mais votados. Este 
é um ato em defesa da au-
tonomia da universidade”, 
declarou. 

Já a presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores 

em Ensino Superior do Es-
tado da Paraíba(SintesPB), 
Geralda dos Santos, afirmou 
que onovo reitor desres-
peitou entidades que re-
presentam os funcionários 
da instituição. Ela adiantou 
que tanto o SintesPB quan-
to a Adufpb  apoiam a ação 
ingressada por Terezinha 
Domiciano no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para 
anular a nomeação.  “De fato 
e de direito foram eleitas 
as professoras Mônica e 
Teresinha. Temos conheci-
mento que fica a critério do 
presidente escolher. Mesmo 
assim, isso repercutiu em 
uma situação muito ruim 
entre os três segmentos da 

universidade e toda a sua 
população”, argumentou. 

Conforme o represen-
tante do Comitê de Mobi-
lização pela Autonomia e 
Contra a Intervenção na 
UFPB, Márcio Silva, todos 
permanecerão unidos con-
tra nomeação, que consi-
dera uma intervenção. “A 
gente vai continuar em luta 
até ver Valdiney cair. Essa 
luta é de toda a sociedade, 
pelo direito de poder esco-
lher quem estará a frente”, 
pontuou. 

Está prevista para ama-
nhã uma assembleia para 
avaliar o ato e iniciar uma 
campanha nacional contra 
as nomeações de reitores 

feitas pelo Governo Federal 
em outras universidades 
públicas.  

Desde que foi escolhi-
do por Jair Bolsonaro para 
assumir a reitoria da UFPB, 
o professor Valdiney por ve-
zes afirmou que não abrirá 
mão do cargo. 

Terezinha Domiciano e 
Mônica Nóbrega foram es-
colhidas, respectivamente 
reitora e vice-reitora tanto 
na consulta eleitoral como 
nos Conselhos Superiores. 
Valdiney Veloso alcançou o 
terceiro lugar na consulta 
online da UFPB. A nomea-
ção foi publicada no Diário 
oficial da União (DOU) do 
dia 5 deste mês. 

Manifestantes, que protestam contra a nomeação do professor Valdiney Veloso como reitor, o terceiro mais votado na eleição para o cargo, seguiram da Praça da Paz até a Reitoria da UFPB; pneus chegaram a ser incendiados para bloquear o trânsito 

Fotos: Marcus Antonius

Nova etapa

Bombeiros divulgam resultado 
do exame psicológico do CFO

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
divulgou, ontem,  a lista dos 
candidatos do concurso 
para o Curso de Formação 
de Oficiais Bombeiro Militar 
2020 (CFO-BM) que foram 
considerados como indica-
dos no resultado do Exame 
Psicológico e aptos para a 
próxima etapa do certame, 
que será o Exame de Saúde. 

No total, foram 11 habi-
litados, que deverão compa-
recer ao Centro de Educação 
da Polícia Militar, na capital, 
no dia 23 de dezembro, às 
8h. O candidato que não se 
apresentar no local até o ho-
rário indicado não poderá 
mais participar desta etapa, 
sendo consequentemente 

eliminado do concurso. 
A comissão coordena-

dora geral do processo se-
letivo do Curso de Formação 
de Oficiais Bombeiro Mili-
tar 2020 recomenda que os 
candidatos leiam com aten-
ção o ato de convocação e 
observem as informações 
sobre a validade dos exames 
que deverão ser apresenta-
dos na ocasião. 

Já foram realizadas a 
etapa intelectual e a psico-
lógica. No geral, o certame 
registrou 2.422 inscritos 
para um total de 10 vagas, 
para ingresso no Quadro de 
Oficiais Bombeiros Militar 
(QOBM). 

A Corporação informa 
ainda que a realização do 

Exame de Saúde obedece 
às determinações constan-
tes no Decreto Estadual N.º 
40.122/2020, que estabe-
lece no âmbito do Estado 
da Paraíba medidas de pro-
teção e prevenção contra a 
disseminação da covid-19. 

Acesse através do QR Code o link 
com o resultado do concurso para 

o CRO do Corpo de Bombeiros. 

PB registra mais 579 novos 
casos de covid e sete mortes

A Paraíba registrou 579 
novos casos de infecção pelo 
novo coronavírus e mais sete 
mortes causadas pela covid-19 
de acordo com o boletim di-
vulgado ontem pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES-PB). 
Dez cidades concentram 445 
casos da doença: João Pessoa, 
Sousa, Patos,Campina Gran-
de, Boqueirão, Cabedelo,Co-
remas,Pitimbu,Santa Rita e 
São Bento.

Todos estes municípios 
acumulam 76,85% da quanti-
dade de casos em todo o Esta-
do e estão assim distribuídos: 
222 novos pacientes em João 
Pessoa (totalizando 35.548); 
49 em Sousa (totalizando 
2.699); 47 a mais em Patos 
(ao todo 5.294); 41 em Cam-
pina Grande (14.146);17 em 

Boqueirão (709); 16 em Cabe-
delo (3.522); 16 em Coremas 
(330); 14 em Pitimbu(736); 
12 em Santa Rita (3.697) e 11 
em São Bento (3.452). 

Conforme a SES-PB, dos 
sete óbitos confirmados, qua-
tro aconteceram nas últimas 
24h. Até a última atualização 
realizada pelo órgão, 140.355 
pessoas já contraíram a doen-
ça, 112.642 já se recupera-
ram e 3.223 faleceram por 
covid-19. 

Além disso, 442.917 tes-
tes para diagnóstico da doença 
já foram realizados. Ao todo, 
192.793 possibilidades de 
infecção foram descartadas. 
Ainda segundo a Secretaria, 
43% dos leitos de UTI (adulto, 
pediátrico e obstétrico) estão 
ocupados em todo o Estado. 

Apenas os de UTI para 
adultos na Região Metropo-
litana de João Pessoa possui 

uma taxa de ocupação de 51%. 
A cidade de Campina Grande, 
por sua vez, tem 34% dos lei-
tos de UTI adulto ocupados. Já 
no Sertão 55% dos leitos de 
UTI para adultos estão com 
pacientes. 

Até o último dia 17, fo-
ram entrevistados e testados 
5.219 paraibanos, nas resi-
dências localizadas em 72 ci-
dades. Em 177 cidades foram 
registradas mortes por coro-
navírus. 

Os pacientes tinham en-
tre 38 e 81 anos e a diabetes 
era a comorbidade mais fre-
quente. Dois falecimentos 
aconteceram em hospitais 
particulares e os demais na 
Rede pública. Os dados epide-
miológicos com informações 
sobre todos os municípios e 
ocupação de leitos estão dis-
poníveis no site: www.paraiba.
pb.gov.br/coronavirus

O lançamento na Pa-
raíba do Papai Noel dos 
Correios 2020 acontecerá 
próxima quarta-feira (25) 
mas, em razão da pandemia, 
a campanha será realizada 
de forma virtual. As car-
tinhas na Paraíba estarão 
disponíveis para adoção a 
partir da semana que vem. 
O lançamento nacional da 

campanha ocorreu ontem à 
tarde no canal dos Correios 
no YouTube e contou com a 
participação online do Bom 
Velhinho. 

Ano passado foram se-
lecionadas 8,9 mil cartas em 
todo o Estado, mas apenas 
8,3 mil presentes foram en-
tregues. A expectativa deste 
ano é beneficiar 2 mil crian-
ças de escolas públicas mais 
as cartas que chegarem da 
sociedade.

A estatal promoveu 
adaptações para garantir a 
segurança dos funcionários 
e voluntários que participam 
deste projeto social. As prin-
cipais mudanças foram no 
recebimento das cartinhas 
e na adoção dos pedidos das 
crianças, ambos serão on-
line.

Podem participar da 
campanha crianças de até 
10 anos de idade em situação 
de vulnerabilidade social. 

As cartinhas devem ser en-
viadas para o Blog do Papai 
Noel dos Correios. Elas de-
vem ser manuscritas e de-
pois fotografadas ou digita-
lizadas, porém é importante 
enviar uma imagem nítida 
para que a mensagem possa 
ser lida e compreendida pelo 
Papai Noel. 

Como adotar
Para atender aos pro-

tocolos sanitários de pre-

venção à covid-19 e evitar 
aglomerações, os padrinhos 
e madrinhas devem acessar 
o blog da campanha e cli-
car em “Adotar Agora”; com 
base na localidade informa-
da, serão disponibilizadas 
as cartinhas e as sugestões 
de locais para entrega dos 
presentes. 

Os padrinhos recebe-
rão no e-mail cadastrado a 
confirmação da adoção. Para 
visualizar as cartinhas adota-

das, basta acessar o blog e cli-
car na seção “Minhas Cartas”.

Entrega dos presentes 
A entrega dos presentes 

será feita presencialmente, 
sempre com atenção espe-
cial aos protocolos de segu-
rança, como o uso de másca-
rase evitando aglomerações. 
Para consultar os pontos de 
entrega nas unidades dos 
Correios, acesse o blog da 
campanha. 

Campanha ‘Papai Noel’ dos Correios será virtual
Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com
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Donas do pedaço
Hoje (19) é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E 
vários dados já comprovam que as mulheres estão cada vez 
mais dominando esta parcela do mercado. Página 7
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Interdição ética de médicos da unidade hospitalar de Campina Grande foi feita pelo CRM-PB após morte de três bebês

Representantes do Mi-
nistério Público da Paraíba, 
do Conselho Regional de Me-
dicina (CRM) na Paraíba e do 
Instituto de Saúde Elpídio de 
Almeida (Isea), em Campina 
Grande, se reunirão nova-
mente amanhã para discutir a 
situação da unidade de saúde. 

Na terça-feira, o CRM 
interditou eticamente os mé-
dicos que trabalham na UTI 
Neonatal do Isea após a morte 
de três bebês sob suspeita de 
infecção causada por bactéria 
de alta resistência. A unidade 
está proibida de realizar no-
vas internações.

Ontem, o MPPB infor-
mou que está acompanhan-
do o caso para verificar se as 
providências recomendadas 
para resolver os problemas 
foram adotadas pelo Isea. A 
promotora de Justiça, Adria-
na Amorim, que atua na de-
fesa da saúde em Campina 
Grande, deve encaminhar o 
caso para que seja investiga-
da a eventual responsabilida-
de criminal pelo promotor de 
Justiça da área.  

De acordo com Adriana 
Amorim, a informação sobre 
“o surto de infecção por bac-
térias multirresistentes, sem 
precedentes” chegou a ela 
por profissionais da UTI Neo-
natal do Isea, como também 
a possibilidade de interdição 
ética dos médicos que traba-
lham na unidade. 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com 

Órgãos vão se reunir para 
discutir a situação do Isea

Coletiva na Unimed

Médicos dizem que 2a onda de covid pode ser maior

O pico da segunda 
onda da covid-19 na Pa-
raíba pode ser maior do 
que o registrado no início 
da pandemia. A informa-
ção foi passada durante 
coletiva de imprensa rea-
lizada ontem pela equi-
pe médica do hospital da 
Unimed Alberto Urquiza 
Wanderley, uma das uni-
dades particulares que 
voltou a notificar alta 
taxa de ocupação de lei-
tos nas últimas semanas, 
chegando a 80%. Segundo 
gráfico apresentado pelo 
hospital, no mês de maio 
a entrada na Unidade Gri-
pal na semana de pico foi 
de 143,4 pacientes/dia, 
estando esse número hoje 
na marca de 127, 7.

A coletiva aconteceu 
dias depois da divulgação 
de um levantamento feito 
pelo Conselho Regional de 
Medicina (CRM) apontan-
do quatro hospitais com 
alta lotação de leitos de 
Unidade de Tratamento 
Intensivo para casos de 
covid-19, entre eles o da 
Unimed.

Gual ter  Ramalho , 
presidente do Conselho 
de Administração da Uni-
med João Pessoa, iniciou 

Aumento da doença entre jovens
O médico Cleiton Moradillo 

da Silva, gestor de serviços hos-
pitalares, falou que o aumento 
do contágio entre o público mais 
jovem já pode ser percebido e 
que é imprescindível que todos 
continuem mantendo os cuida-
dos necessários. Distanciamento, 
higienização das mãos e uso de 
máscaras de proteção foram am-
plamente destacados durante toda 
a coletiva. As famosas ‘regras de 
ouro’ podem sim evitar o pico da 
segunda onda. 

“As pessoas perderam o medo 
e isso preocupa. O que podemos 
dizer é que estamos preparados 
não só em estrutura mas também 
em relação ao pessoal e a equipe 
mas também em relação à cons-
cientização que é feita não só ao 
usuário da Unimed mas para toda 
a população do Estado da Paraí-
ba”, afirmou. 

Sobre a importância do hospi-

tal para o Estado durante a pande-
mia, Petrúcio Abrantes Sarmento, 
diretor do Comitê de Combate à 
covid-19 da Unimed João Pessoa, 
falou que a eficácia no atendi-
mento gera consequências posi-
tivas para a saúde pública já que 
são pelo menos 250 mil usuários 
do plano, o que representa ¼ da 
população da cidade. “Sempre foi 
estabelecida parceria com a rede 
pública em relação a protocolos, 
assistência, divulgação de conhe-
cimento e resultado”. 

O médico, que é também di-
retor de provimento de saúde do 
hospital, reforçou o preparo da 
instituição para essa nova fase. 

“Hoje nós podemos dizer que 
nosso time de enfermagem pode 
oferecer tratamento intensivo na 
enfermaria, por exemplo. Entradas 
separadas, elevadores separados 
e todos os planos de estratégia do 
hospital seguem mantidos”.

a coletiva falando sobre a 
preocupação em relação 
à segunda onda que pode, 
disse, ser ainda maior 
que a primeira. O médico 
chamou a atenção para o 
possível aumento de casos 
em decorrência da aglo-
meração, vista inclusive 
durante o processo elei-
toral. “O que aconteceu 
por exposição excessiva 
nas eleições nós só iremos 
saber o pico disso daqui 
a 15 dias e ainda tem o 
segundo turno. Nós temos 
hoje uma curva que já é 
muito similar à curva de 
maio e a gente tem uma 
expectativa que, com essa 
exposição, a gente possa 
atingir ou superar a marca 
de maio”, disse.

No hospital, conside-
rado o maior da rede pri-
vada do Estado, cerca de 
80% dos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva estão 
ocupados, mas a equipe 
deixou claro que o tempo 
é outro e que a segunda 
onda chega em um mo-
mento de maior preparo 
e conhecimento sobre a 
doença. “Em abril havia 
uma guerra por EPIs, não 
tínhamos treinado nin-
guém, existia um verda-
deiro leilão por medica-
mentos e ventiladores no 
mundo todo, existia um 
salve-se quem puder ou 
seja, nós entramos em 
uma câmara escura”. 

O médico lembrou 
dos índices positivos em 

relação à recuperação de pa-
cientes da covid-19 durante 
toda a pandemia, e destacou 
que a realidade atual é bem 
diferente. “Hoje a gente tem 
uma visão muito clara de 
uma série de situações que 

envolvem o comportamento 
do vírus. Fizemos uma sé-
rie de intercâmbios com os 
maiores hospitais do mundo 
e aprendemos com a expe-
riência de outros países e 
estados. Mas volto a dizer 

que o vírus é um ‘mestre do 
disfarce’ o que não nos dá 
o direito de sermos negli-
gentes”, disse chamando a 
atenção também da popula-
ção que tem relaxado com as 
medidas de segurança.

Equipe médica afirmou que está preparada para aumento de casos

Foto: Roberto Guedes
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Conforme denúncias, o Isea sofre com superlotação, sucateamento e falta de equipamentos e de profissionais

A promotora ouviu a 
direção da maternidade, a 
coordenação da UTI e o CRM, 
que fez a fiscalização, e está 
acompanhando as providên-
cias tomadas para garantir a 
solução do problema.

“Após a fiscalização do 
CRM, comparecemos ao Isea 
para verificar as providên-
cias adotadas para o resguar-
do da saúde dos pacientes 
atualmente internados e os 
que eventualmente poderiam 
precisar do serviço, tendo em 
vista que se trata de materni-
dade de referência para ges-

tantes de alto risco. 
Segundo o CRM, a inter-

dição ética é a medida ne-
cessária para o resguardo da 
situação. Desta forma, com a 
interdição, novas internações 
não poderão ocorrer. 

O estabelecimento deve 
adotar todas as medidas para 
o tratamento dos pacientes 
que permaneceram interna-
dos, com a desinfecção do 
ambiente, e demais providên-
cias para a desinterdição”, ex-
plicou a promotoria.

De acordo com o CRM, a 
interdição ética dos médicos 

foi necessária porque a UTI 
Neonatal do Isea não tem 
condições de receber novos 
pacientes, já que o surto de 
infecção bacteriana ocasio-
nou três óbitos de bebês em 
24 horas. 

Ainda segundo informa-
ções do Conselho, foi denun-
ciado por médicos do hospi-
tal e comprovado pela equipe 
de fiscalização do CRM-PB 
que a unidade hospitalar so-
fre com superlotação cons-
tante, sucateamento e falta de 
equipamentos, além da falta 
de profissionais.

A direção do Isea in-
formou que está adotando 
todas as medidas para a 
normalização do funcio-
namento da UTI Neonatal 
da instituição, incluindo 
ações do processo de hi-
gienização; de identifica-
ção de germes, por meio 
das hemoculturas, seguin-
do protocolo atualizado; 
treinamento das pessoas 
para a higienização e de-
sinfecção de equipamen-
tos e materiais que são 
utilizados.

O médico Mário de 
Oliveira Filho, diretor da 
Maternidade Municipal, 
explicou que, no momen-
to, a retaguarda para a 
instituição, no que se re-
fere à internação de novos 
bebês, está representa-
da pelo Hospital da FAP 
e pela CLIPSI (Clínica e 
Pronto-Socorro Infantil).  
A partir desta sexta-fei-
ra, mais três leitos da UTI 
do Hospital Universitário 
Alcides Carneiro serão 
também disponibilizados. 

“Caso exista uma necessi-
dade maior para atender 
à demanda, nós teremos 
que requisitar leitos em 
hospitais privados”, escla-
receu o diretor.

Óbitos 
De acordo com o mé-

dico Mário Oliveira, os be-
bês que foram a óbito na 
Maternidade Municipal, 
foram vítimas de septice-
mia. “Foram  quadros in-
fecciosos diagnosticados 
clinicamente. Essa respos-
ta sobre qual germe teria 
provocado a morte dos be-
bês nós não temos. Ainda 
não recebemos as cultu-
ras”, ressaltou.

Segundo o diretor, o 
processo de desinfecção 
do ambiente já foi iniciado 
desde terça-feira. A segun-
da providência a ser toma-
da pela direção da Mater-
nidade é conhecida como 
cultura de vigilância do 
ambiente. A desinterdição 
vai depender do controle 
do processo infeccioso e 
das medidas aplicadas aos 
demais bebês que não de-
senvolveram infecção.

Chico José
chicodocrato@gmail.com 

Providências adotadas
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Secretaria de Administração Penitenciária instaura sindicância para apurar a responsabilidade pela fuga do detento

A Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária 
instaurou sindicância para 
apurar a fuga do detento 
Eduardo dos Santos Pereira 
ocorrida na noite de terça-
feira (17) da Penitenciária 
de Segurança Máxima Dou-
tor Romeu Gonçalves de 
Abrantes, de João Pessoa, 
conhecida como PB1. Ele foi 
condenado a 108 anos de 
prisão por ter sido conside-
rado o mentor da “Barbárie 
de Queimadas”.

Logo que tomou conhe-
cimento do fato, o secretário 
executivo João Paulo Barros 
determinou a condução dos 
quatro policiais penais que 
faziam a segurança do setor 
por onde o detento fugiu, 
para a Central de Polícia para 
prestarem esclarecimentos. 
Um deles foi autuado por fa-
cilitação culposa, mais foi li-
berado logo após ser ouvido. 

Segundo as primeiras in-
formações, o detento Eduar-
do dos Santos Pereira teria 
fugido pelo portão lateral 
daquele presídio, localizado 
no bairro de Mangabeira, no 
horário entre 19h e 20h que 
dá acesso ao almoraxirado. 

Até o final da tarde de 
ontem o preso não havia sido 
recapturado. Guarnições da 
Polícia Militar, de policiais 
penais e também da Polícia 

Civil estão em diligências 
para localizar o fugitivo.

Eduardo dos Santos Pe-
reira foi apontado, duran-
te as investigações, como o 
responsável pelo estupro 
coletivo de cinco mulheres, 
que resultou na morte de 
duas delas. O crime ficou co-
nhecido como a “Barbárie de 
Queimadas” e teve grande 
repercussão em todo o país.

Barbárie
A Barbárie de Queima-

das aconteceu no dia 12 de 
fevereiro de 2012. Na oca-
sião, dez homens, sendo sete 
adultos e três adolescentes, 
simularam um assalto a 
uma residência onde estava 
ocorrendo uma festa para 
estuprar as mulheres que 
estavam no local. De acordo 
com a  polícia o estupro das 
vítimas seria uma espécie 
de aniversário ao aniversa-
riante – Eduardo dos Santos 
Pereira, mas o planejamento, 
que havia sido premeditado, 
deu errado quando uma das 
vítimas reconheceu a voz de 
um deles.

As mulheres, em núme-
ro de cinco, que estavam no 
local, foram amarradas e es-
tupradas, foi quando duas 
delas teriam reconhecido 
dois dos agressores e am-
bas foram mortas. As vítimas 
foram a professora Isabela 
Pajuçara e a recepcionista 
Michelle Domingos.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Mentor de estupro coletivo 
em Queimadas foge do PB1

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

Eduardo estava cum-
prindo pena por ter sido 
culpado por dois homicí-
dios, formação de quadri-
lha, cárcere privado, cor-
rupção de menores e porte 
ilegal de arma, além de cin-
co estupros.

Assassinado
No dia 20 de setem-

bro deste ano, Jacó Sousa 
foi assassinado no centro 
da cidade de Queimadas 
quando se encontrava em 

um espetinho bebendo com 
amigos. Ele foi morto a tiros 
por uma dupla que pediu 
para as pessoas se afastarem 
e efetuaram vários disparos. 
Ele morreu no local.

Jacó cumpriu oito anos 
de prisão na Penitenciária 
de Segurança Máxima “PB1” 
e depois foi transferido para 
a Penitenciária Média, em 
Mangabeira. Em seguida foi 
beneficiado com a liberdade 
condicional, por causa da 
pandemia.

Eduardo dos Santos Pereira • 108 anos de prisão

Luciano dos Santos Pereira • 44 anos de reclusão

Jacó Sousa • 30 anos de reclusão

Fernando de França Silva Júnior • 30 anos de reclusão

Luan Barbosa Cassimiro • 27 anos de reclusão

José Jardel Sousa Araújo • 27 anos de reclusão

Três adolescentes: Medidas socioeducativas no Lar do Garoto

Envolvidos CoM a “BarBáriE dE 
QuEiMadas” já sEnTEnCiados

A Polícia Civil da Paraí-
ba prendeu um homem na 
tarde dessa terça-feira (17) 
devido à forma como ele 
conduzia sua motocicleta, 
na cidade de Cuité, no Curi-
mataú paraibano.

Os agentes de inves-
tigação se deslocavam na 
viatura pelo município, 

quando o suspeito acele-
rou a moto bruscamente, 
causando, inclusive, muito 
barulho na via pública. Os 
policiais iniciaram uma per-
seguição e deram ordem 
de parada ao motociclista, 
que ignorou o comando e 
seguiu em fuga.

O homem, porém, foi 

alcançado pelos agentes e 
apresentou claros sinais 
de embriaguez. Ele foi con-
duzido até a delegacia de 
Cuité e autuado em flagran-
te, com base no Código de 
Trânsito Brasileiro. 

O suspeito já está na ca-
deia pública de Cuité, à dis-
posição do Poder Judiciário.

Motociclista é flagrado sob 
efeito de álcool em Cuité

Corrupção de menores

justiça decide manter 
preventiva de acusado

A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba manteve a prisão preven-
tiva de José Gomes da Silva, 
acusado dos crimes de trá-
fico de drogas e corrupção 
de menores na Comarca de 
Sousa. A decisão foi proferi-
da no julgamento do habeas 
corpus, que teve a relatoria 
do juiz convocado Carlos 
Eduardo Leite Lisboa.

No habeas corpus, a 
defesa alega que o paciente 
foi preso em flagrante no 
dia 19 de agosto deste ano, 
sob a acusação de ter pra-
ticado, em tese, os crimes 
de tráfico de drogas e de 
corrupção de menores, e 
que, no ato de sua prisão, 
nada foi encontrado em 
seu poder, pois estava com 
sua companheira, em uma 
residência, cuja parte de 
trás havia uma quantida-
de em droga, mas ele não 
sabia da sua existência e, 
por isso, ficou surpreso, 
até porque jamais fora pre-
so ou processado, nem se 
trata de traficante, tam-
pouco faz uso de qualquer 
substância ilícita.

Sustenta que não es-
tão presentes os requisitos 
da prisão preventiva, sendo 
evidente a ausência de mo-
tivação concreta e idônea, 
com nítida violação ao ar-
tigo 93, IX, da CF/88, visto 
que se baseou em alusões 

genéricas à garantia da or-
dem pública, pois fez men-
ção à suposta repercussão 
social do fato, à prevenção 
de novos fatos, ao acaute-
lamento social, à credibili-
dade da justiça e à gravida-
de abstrata do delito, sem 
precisá-los e sem o devido 
suporte do fato.

De acordo com as infor-
mações prestadas pelo Juízo 
de Sousa, comunicada a pri-
são em flagrante do acusado 
ao Juízo plantonista, este, 
após ouvidos o Ministério 
Público e a defesa, decidiu 
pela conversão do flagrante 
em prisão preventiva, sob o 
fundamento da garantia da 
ordem pública, por enten-
der grande a quantidade de 
entorpecentes apreendida 
em poder do paciente, a fim 
de evitar provável reitera-
ção criminosa da parte dele, 
fundando-se, ainda, no fato 
de já ter ele respondido a 
Representação por ato in-
fracional análogo ao tráfico 
de drogas.

No julgamento do 
habeas corpus, o relator 
pontuou que os crimes 
imputados ao paciente são 
de extrema gravidade, por 
serem, concretamente, re-
provados e perturbadores 
da ordem pública, visto co-
locarem, constantemente, 
em risco a paz da sociedade, 
que vê a criminalidade cres-

Polícia desmonta esquema 
de tráfico no vale do Piancó

A Polícia Militar des-
montou um esquema de 
tráfico que levava drogas de 
Itaporanga para Piancó, no 
Sertão da Paraíba. Três sus-
peitos envolvidos no crime 
foram presos em flagrante, 
nessa terça-feira (17). Com 
o trio, que tem 44, 26 e 24 
anos, foram apreendidos 
dois quilos de maconha e 
uma espingarda.

Dois dos acusados fo-
ram abordados em uma 
moto, quando passavam 
pela rodovia federal - BR-
361, que liga Itaporanga a 
Piancó. Eles estavam com 
a droga e a arma. Nas dili-
gências, foi preso o terceiro 
suspeito, que era responsá-
vel por receber a droga que 
vinha de Itaporanga e que 
seria distribuída nos pontos 

de venda de droga na cidade 
de Piancó.

O trio foi apresenta-
do na Delegacia de Polícia 
Civil, em Piancó, onde foi 
autuado em flagrante por 

envolvimento com o tráfico 
de droga.

De acordo com a PM, são 
realizadas constantes abor-
dagens com o objetivo de 
conter a criminalidade.

A droga era conduzida por dois homens entre Piancó e Itaporanga

Foto: Polícia Civil

A Polícia Militar de-
sarticulou uma quadri-
lha que seria responsá-
vel por tomar carros por 
assalto para usar os veí-
culos em roubos, nessa 
terça-feira (17), no bair-
ro do Geisel, que fica na 
Zona Sul de João Pessoa. 
O bando era formado 
por dois casais, sendo 
duas mulheres, de 19 
e 20 anos, um homem 
de 21 e um adolescente 
de 17 anos. Com eles, 
foi apreendido um re-
vólver e recuperado um 
carro que eles tinham 
acabado de roubar no 
José Américo.

O veículo com os 
dois casais foi intercep-
tado pelos policiais do 
Choque do Batalhão de 
Operações Especiais 
(BOPE), que realizavam 
um patrulhamento no 
bairro do Geisel e se de-
pararam com o carro. 
A proprietária do veí-
culo disse que os casais 
agiram juntos e ainda 
chegaram a dar uma co-
ronhada (pancada com 
a arma) nela durante o 
crime. Há suspeita de 
que a quadrilha estaria 
agindo há pelo menos 
três semanas.

Os quatro foram le-
vados para a Central de 
Flagrantes, no Geisel.

Casais usam 
veículos para 
a prática de 
assaltos

Foto: Marcus Antonius
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No país todo, elas somam 9,9 milhões, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE 

As mulheres têm dado a 
volta por cima e provado que, 
de sexo frágil, não têm nada. 
Diferente do passado, quando 
apenas os homens eram do-
nos de seus próprios negócios 
e elas se restringiam às tarefas 
do lar, hoje as mulheres assu-
mem as atividades de dona 
de casa, mãe, esposa, e conse-
guem aliar a essa lista de ‘obri-
gações’ outras possibilidades, 
tornando-se empreendedoras, 
inclusive em áreas tipicamente 
masculinas. É o que confirma a 
última Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnadc), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que aponta 9,9 milhões 
de mulheres donas do próprio 
negócio no país, das quais 169 
mil na Paraíba. 

O número do Estado ain-
da é considerado baixo por 
Humara Medeiros, gerente 
da Unidade de Educação Em-
preendedora e Empresarial 
do Sebrae-PB, mas é repre-
sentativo, mostrando que cada 
vez mais elas têm fortalecido 
o empreendedorismo, o que 
estimula outras mulheres a 
buscarem orientação e apoio 
para iniciar seu negócio. Nesta 
quinta-feira (19), é lembrado o 
Dia Mundial do Empreendedo-
rismo Feminino.

“A gente sabe que, por 
mais que falemos em igual-
dade de gênero, não vivemos 
isso. A mulher desenvolve vá-
rias funções e isso faz com que 
seja retirada do processo como 
uma pessoa que pode e tem 
condições de empreender e 

dar sustentabilidade ao seu ne-
gócio. Eu acho que ainda existe 
uma discriminação no proces-
so da mulher empreender”, ob-
servou.

Em relação às áreas de ne-
gócios, ela ressaltou que não há 
um nicho definido.

Por onde começar 
O relatório Empreendedo-

rismo Feminino no Brasil, ela-
borado pelo Sebrae em 2019, 
mostra que, embora o cenário 
seja positivo para as mulhe-
res empreendedoras, existem 
desafios e os principais são o 
preconceito, a dupla jornada, 
o medo e autoconfiança. Por 
isso, é preciso saber que, para 
empreender, é fundamental 
também contar com a orienta-
ção de profissionais, o que aju-
dará a tornar o projeto menos 
arriscado. 

Para começar, de acordo 
com Humara Medeiros, geren-
te da Unidade de Educação 
Empreendedora e Empresarial 
do Sebrae-PB, a dica indepen-
de do sexo, e o primeiro passo 
é planejar. “Para quem quer 
empreender é essencial plane-
jar, conhecer o nicho que quer 
empreender, e o Sebrae é a ins-
tituição que mais pode contri-
buir com isso. Nós temos como 
contribuir na formação de um 
modelo de negócios, ajudando 
a repensar e pensar esse mo-
delo”, observou.

O Sebrae oferece cursos, 
oficinas, palestras, consultoria, 
e a sugestão da gerente para 
quem tem interesse em ser 
um empreendedor e que ava-
lie todas as possibilidades do 
ramo a ser trabalhado, planeje 
de forma criteriosa como será 

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Mercado paraibano tem 
169 mil empreendedoras

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

feito e observe o que, de fato, se 
adequa à sua ideia de negócio. 

De sacoleira a empresária
Nove anos atrás, Silvana 

de Oliveira Lima era sacolei-
ra e vendia confecções para 
outra pessoa, recebendo uma 
porcentagem pelo seu traba-
lho. Apesar de gostar do que 
fazia, não se sentia satisfeita e 
queria ter seu próprio negócio. 
“Comecei no empreendedoris-
mo com R$ 800, levava roupas 
para a faculdade, e aos poucos, 
percebi que não dava mais con-
ta dos clientes. Foi aí que vi a 
oportunidade de abrir a loja, 
há 9 anos”, comemorou ela, que 
contou com o apoio do Sebrae 
para se tornar empreendedora. 

O espaço inicial era pe-

queno, precisava de reforma, 
mas nada desanimou Silvana, 
que queria logo tornar sua loja 
conhecida. “Eu procurava fazer 
marketing desde o início, pro-
curava as rádios, eventos em 
cidades vizinhas, quando tinha 
festa na cidade pedia aos can-
tores para anunciar, mas hoje 
as redes sociais fazem o papel 
de divulgar e eu sou a garota
-propaganda do meu negócio”, 
contou. 

A loja de multimarcas fe-
mininas, no município de Picuí, 
oferece peças diferenciadas, 
com preço um pouco acima do 
mercado. “Mas, a peça diferen-
ciada é mais difícil e nem todo 
mundo tem coragem de inves-
tir porque a gente investe valo-
res altos. Mas, eu sou corajosa. 

As mulheres precisam saber que, para empreender, é fundamental também contar com a orientação de profissionais, o que ajudará a tornar o projeto menos arriscado

Foto: Divulgação

Retorno da Suécia e o sonho de empreender

O mundo só muda quando as 
mulheres estão presentes. Foi com 
esse pensamento que a advogada 
Marcela Fujiy deixou para trás uma 
vivência de 12 anos na Suécia e voltou 
para o Brasil com a ideia de se tornar 
empreendedora. Reuniu o marido 
e uma amiga como sócios. Juntos, 
criaram a Be.Labs, uma aceleradora 
de mulheres que oferece programas 
para torná-las novas empreendedo-
ras. 

“Costumo dizer que a Be.Labs 
nasceu de fechamento de ciclos tanto 
na vida pessoal quanto profissional. 
Meu sócio, o Christian Fujiy, é meu 
parceiro na vida também. Estamos 
juntos há mais de 20 anos e desses, 
12 moramos na Suécia. Quando vol-
tamos para o Brasil, sempre tivemos 
vontade de trazer uma inovação e 
entendemos que essa inovação seria 
tudo que tínhamos aprendido por lá”, 
comentou Marcela Fujiy. A Suécia é 
referência em igualdade de gênero 
e transita no top five do índice de 
igualdade de gênero, pelo Fórum 
Econômico Mundial. 

A empresa vai completar três 
anos em abril e, segundo ela, esse 
período tem sido muito intenso. “Mais 
de 300 mulheres já passaram pelos 
nossos programas. Temos uma parce-
ria forte com o Sebrae-PB, também na 
Bahia. Atuamos forte no Nordeste por 
entender que queremos trazer esse 
foco de inovação para a região, por-
que quando se trata de inovação as 
iniciativas ficam muito no eixo Rio-São 
Paulo. Nós queremos trazer isso para 
o Nordeste, porque esse potencial 

existe e nós queremos explorar isso 
aqui”, ressaltou. 

A Be.Labs trabalha em três pila-
res, e o primeiro, conforme explicou 
Marcela Fujiy, é desenvolver uma 
metodologia que trata do empreen-
dedorismo feminino, que é diferente 
do empreendedorismo geral pelos 
vieses. “O empreender, na prática, 
quando se trata do empreendedo-
rismo em si, é a mesma coisa para 
homem e mulher, mas ele é tão mais 
difícil para a mulher por causa dos vie-
ses, das crenças, de tudo que temos 
na nossa sociedade, a forma como 
somos criadas, o machismo, coisas 
que nos limitam. E todas as funções 
que a gente acumula, isso deixa o 
empreendedorismo muito mais difícil 
para nós, mulheres”, constatou. 

A empresa, segundo Marcela, 
mudou a sua vida e hoje ela tem 
um propósito que é ajudar essas 
mulheres. A Be.Labs é formada por 
dois arquitetos Christian Fujiy e Maria 
Clara Magalhães. Marcela, formada 
em Direito, é empresária há muito 
tempo e, com sua experiência, diz 
que é gratificante poder ajudar as 
mulheres a entender que elas po-
dem empreender mesmo com tantas 
dificuldades. “Elas podem fazer isso 
sendo donas de suas vidas, levando 
suas vozes, construindo uma nova 
sociedade, não aquela que foi im-
posta, mas aquela que a gente pode 
construir com a nossa voz, juntando 
as nossas mãos”, declarou.

Para as mulheres que sonham 
com o empreendedorismo, mas que 
têm algum medo de que as coisas 
não caminhem como o esperado, ela 
deixou um recado: “Vai. Com medo, 
mas vamos com medo mesmo. Não é 

fácil. É vida real. A gente empreende 
com a panela no fogo, o varal cheio 
de roupa, o cachorro latindo, com os 
filhos em casa, muitas vezes no colo. 
Empreender é isso. A gente tem que 
entender que não dá para mostrar 
uma coisa que não é. Eu acredito mui-
to na transparência, na genuinidade, 
e que empreendedorismo feminino é 
isso. Não desista. Se cai sete vezes, 
levanta oito, porque mulheres que 
caem levantam rápido. 

Sobre a Be.Labs
Criada em 2018, como uma das 

primeiras aceleradoras exclusivas 
para mulheres no Brasil, alinhadas às 
tendências internacionais de segmen-
tação e suporte irrestrito às iniciativas 
do empreendedorismo feminino. 

Para saber mais, acesse belabs.
org e Sebrae DELAS https://cutt.ly/
Rg6VpWH. 

Carta compromisso pela igualda-
de de gênero e autonomia econômica 
- http://belabs.org/cartacompromisso/

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Faço barulho para vender e hoje 
a minha loja é a melhor boutique 
da cidade”, afirmou a empreende-
dora, que precisou trabalhar mui-
to até conquistar seu espaço. 

Mãe de um menino, for-
mada em Matemática, ela 
abandonou a sala de aula e 
investiu no seu sonho. Silva-
na contou que muitas vezes é 
complicado conciliar a mater-
nidade com o trabalho, mas 
garantiu que, com esforço, é 
possível se superar e ainda 
conseguir tempo para se atua-
lizar com cursos. 

Quero alçar muitos voos
Imagine uma mulher sozi-

nha, com três filhos para criar, 
funcionária pública, com renda 
insuficiente para sustentar a fa-
mília numa cidade do interior. 
Essa era a pedagoga Mary Ann 
Macedo, em 2012. Na época, ela 
havia comprado uma geladeira 
que veio com defeito e virou 
caso de justiça. Mary ganhou 
a causa e recebeu R$ 3 mil de 
indenização. Com o dinheiro na 
mão, veio o estalo. Parte foi usa-
da na compra de um refrigera-
dor mais simples e o restante, 
ela investiu em jóias. “Seja lá o 
que Deus quiser”, pensou. E não 
é que deu certo?

“Contratei quatro pessoas 
para ajudar nas vendas, mas 
no final das contas desisti de-
las e decidi continuar sozinha”. 
Mary Ann fez uma pesquisa 
na cidade de Picuí e percebeu 
que não havia um empreendi-
mento como o que ela sonhava. 

Logo, descobriu um imóvel e 
se apaixonou por ele, mas ha-
via uma fila de interessados. 
Foram três meses tentando 
convencer o proprietário para 
alugar. A chance chegou, mas 
veio outro problema: era preci-
so reformar e faltava dinheiro. 
Sem capital de giro, mas com 
bom relacionamento no banco, 
ela arriscou um empréstimo. “A 
loja ficou um charme”. 

Com o tempo, Mary sentiu 
a necessidade de se reinventar 
e agregou outros acessórios na 
loja, sempre com o apoio do 
Sebrae. Em 2018, o dono do 
prédio pediu o ponto e ela se 
preocupou com a possibilida-
de de perder clientes. Porém, o 
medo se transformou em satis-
fação quando surgiu um prédio 
melhor localizado. Mary Ann 
voltou a investir na reforma e 
ampliou as opções de produtos, 
incluindo bolsas, óculos, entre 
outros acessórios. “Sou muito 
grata ao Sebrae por toda orien-
tação. Aprendi muito, inclusi-
ve a me reinventar durante a 
pandemia. Tenho projetos para 
abrir uma filial em 2021, talvez 
em João Pessoa. Foram muitos 
desafios no início. Hoje tenho 
uma das lojas mais bonitas da 
cidade, mas ainda quero alçar 
muitos voos”, acrescentou. 

Evento 
O Sebrae realiza um even-

to dia 24, a partir das 19h, o 
Empreender: verbo feminino 
- capacitação e inspiração para 
mulheres empreendedoras. 

A advogada Marcela Fujiy criou a Be.Labs

Foto: Divulgação
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Espaço presta homenagem a João Balula, ativista do movimento negro, e é o segundo de referência no Nordeste

A Paraíba é o segun-
do Estado do Nordeste e 
o quarto do país a ter um 
Centro de Referência em 
combate ao racismo e a in-
tolerância religiosa. O Cen-
tro Estadual de Referência 
da Igualdade Racial João 
Balula será inaugurado às 
11h, amanhã (20), Dia da 
Consciência Negra, pelo 
governador João Azevêdo, 
em João Pessoa. O espaço 
irá receber pessoas vítimas 
de racismo e desenvolver a 
conscientização da popula-
ção sobre a importância de 
combater esse crime. 

A inauguração vai 
ocorrer de forma exclusi-
va para o governador do 
Estado e os integrantes do 
Centro, para evitar aglome-
rações, devido ao período 
de pandemia. No entanto, o 
momento será transmitido 
ao vivo nas redes sociais 
da Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana 
(SMDH). No Instagram: @
semdhgovpb e Facebook: 
SEMDH.

Dentro da programa-
ção da abertura do Centro, 
o Governo do Estado rea-
liza uma live-show com a 
cantora Luedji Luna, a par-
tir das 20h30. A iniciativa 
é fruto de uma parceria da 
Fundação Espaço Cultural 
com a Secretaria da Mu-
lher e Diversidade Huma-
na (Semdh). O show será 
transmitido através do ca-
nal TV Funesc no YouTube 
(/funescpbgov).

De acordo com a secre-
tária estadual da Mulher 
e da Diversidade Huma-
na, Lídia Moura, o serviço 
será gratuito e irá ofere-
cer, através de uma equipe 
multiprofissional, as orien-
tações necessárias para as 
pessoas vítimas de racismo 
na Paraíba.

“Vamos trabalhar sem-
pre nessa perspectiva do 
enfrentamento ao racismo 
no Estado. Para contribuir 

com a diminuição da de-
sigualdade, incentivar a 
equidade racial, atendendo 
também a população negra, 
a população tradicional,  no 
caso da Paraíba temos qui-
lombolas, indígenas, popu-
lação cigana e as religiões 
de matriz africana. Com 
isso, entramos numa cone-
xão com a Rede Nacional de 
Enfrentamento ao Racismo 
e a Intolerância Religiosa”, 
afirmou Lídia Moura.

Dados
Segundo dados da De-

legacia Geral da Polícia Ci-
vil, apenas em 2019 foram 
registrados 77 casos de 
preconceito e injúria racial 
na Paraíba. De janeiro a se-
tembro deste ano, ocorre-
ram 33 denúncias. 

A secretária Lídia Mou-
ra explicou que esses dados 
não correspondem com a 
realidade, já que poucas ví-
timas chegam a realmente 
denunciar. “Esses são casos 
formais que passaram pela 
delegacia. A gente estima 
que sejam ainda maiores 
porque há aquelas pessoas 
que sofrem, mas não têm a 
quem recorrer, não havia 
um Centro de Referência 
para auxiliar”. 

Ao procurar o serviço 
do Centro de Referência, 
a vítima será assistida por 
psicólogos e assistentes so-
ciais, além de ser orientada 
dos seus direitos, através 
de um advogado. Todos os 
casos serão encaminhados 
para a delegacia especiali-
zada em crimes de Racismo 
e Intolerância Religiosa. “O 
centro recebe, encaminha, 
e acompanha essas quei-
xas. Às vezes essa pessoa 
que sofreu o racismo não 
sabe o que a legislação diz 
sobre esse crime, além de 
ficar abalada, porque afe-
ta a saúde psíquica, é uma 
violência contra aquela 
pessoa”, ressaltou a secre-
tária. 

Além disso, o Centro 
irá desenvolver um núcleo 
de debates, palestras e 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

PB terá centro de combate ao 
racismo a partir de amanhã

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

eventos, com o objetivo de 
sensibilizar a sociedade so-
bre a importância de com-
bater esse tipo de crime. 
“Temos o objetivo também 
de conscientizar a popula-
ção sobre o racismo e in-
tolerância. Vamos também 
realizar um canal de diálo-
go, entre órgãos públicos 
e movimentos sociais”, co-
mentou Lídia Moura.

Campanha de divulgação na PB
O governo também realiza uma 

divulgação com outdoors, spot de 
rádio, folder, cartazes e mídia di-
gital  do Centro de Referência da 
Igualdade Racial – João Balula, 
com a participação nas peças da 
artista Mariana Uchôa e do pro-
fessor e historiador Danilo Silva, 
que aceitaram o convite e enviaram 
mensagens sobre a importância da 
implantação do serviço do Governo 
do Estado. 

“Agradeço a toda minha ances-
tralidade por estar representado um 
momento de tanta força, justiça e 
alegria para nós. Desde a infância, 

sofro racismo, especialmente por 
meu cabelo, e fiz questão de re-
presentar nesta campanha nossas 
raízes e resistência. Assim como 
eu, muitas temos histórias difíceis 
para contar. E desejo que todas 
nós tenhamos força e amor para 
transformá-las em cura”, celebra 
Mariana Uchôa. 

O professor Danilo Silva disse 
que “participar da campanha é 
importante porque significa fazer 
parte e contribuir para um proje-
to histórico do movimento social 
negro, não só da Paraíba, mas do 
Brasil inteiro”.

O serviço será gratuito e 
contará com uma equipe 

multiprofissional com 
todas as orientações 

necessárias para atender 
as demandas que forem 

chegando do público

SAIBA mAIS 

n Endereço: Rua Rodrigues de Aquino, 220 - Centro 
Canal para tirar dúvidas: centrojoaobalula@semdh.pb.gov.br  
Horário de funcionamento: A partir da próxima segunda-feira 
(23), das 8h30 às 16h30 (horário reduzido devido à pandemia)

Foto: Divulgação

Complementando a programação de abertura do Centro, a cantora Luedji Luna fará uma live-show, transmitida através da TV Funesc, pelo YouTube



Cinema francês
Festival Varilux começa hoje, com sessões na Rede Cinépolis, 
em João Pessoa, de longas-metragens inéditos e um clássico 
da ‘Nouvelle vague’. Página 11
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De amanhã até domingo, ação da Funesc e Sejel promove apresentações, oficinas e debates no ‘Mês da Consciência Negra’

“Por uma PB Antirracista” é o 
tema do evento ‘Hip Hop Grita!’

‘Hip Hop Grita!’ é o  
evento que a Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba 
(Funesc), em parceria com 
a Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), realizará a partir de 
amanhã até o próximo do-
mingo. A ação, que integra 
a programação estadual 
pelo ‘Mês da Consciência 
Negra’, cujo tema é “Por 
uma Paraíba Antirracista”.

As transmissões vão 
ocorrer de forma virtual, 
resultando em quase sete 
horas de atividades a cada 
dia, sempre no período das 
10h e se prolongando até as 
19h40. Uma parte das atra-
ções será apresentada pelo 
canal oficial da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov) e 
as entrevistas serão feitas 
por meio de lives no Insta-
gram, direto dos perfis dos 
convidados e mediadores. 
Além de oficinas de discote-
cagem, grafite e dança, have-
rá apresentações de poesia e 
música do movimento.

“Esse evento é muito 
importante, porque repre-
senta uma força em favor 
dos artistas, principalmente 
para os que atuam na área 
do Hip hop”, ressaltou a gra-
fiteira Priscila Lima, mais 
conhecida como Witch, que 
participará do primeiro dia 
ministrando uma oficina so-
bre o ofício. “Pretendo dar 
dicas sobre como aprender 
a desenhar grafites, para que 
aqueles que ainda não sai-
bam tenham alguma noção a 
respeito dessa arte”.

A paraibana lembrou 
que os artistas que estão 
inseridos nas mais diversas 
linguagens do Hip hop ainda 
sofrem com a discriminação, 
principalmente se forem 
negros, inclusive por parte 
da mídia, que normalmen-
te não costuma divulgar os 

eventos. “A iniciativa do Go-
verno do Estado da Paraíba 
é o primeiro passo para bus-
car reverter essa situação”, 
afirmou Witch, que desde o 
ano de 2004 vem atuando 
como grafiteira.

Na programação de 
abertura do evento, raliza-
da amanhã, Dia Nacional 
da Consciência Negra, além 
da oficina de grafiteira Wi-
tch, também haverá um ba-
te-papo sobre grafite com 
Phil, mediado por João, bem 
como mais um diálogo so-
bre dança, com Dorothy e 
Yuri Falcão, sob mediação 
de Dendê Ma’at e Vulto MC. 
Encerrando as atividades do 
dia, a apresentação de Pive-
tinha MC.

  A propósito, o evento 
‘Hip Hop Grita!’’ representa 
a continuidade das ações de 
enfrentamento à violência 
diária imposta ao movimen-
to. Trata-se de uma iniciativa 
que faz parte de uma série de 
outras atividades que surgi-
ram através da organização 
da Articulação LUTA, com o 
objetivo de chamar atenção, 
após as mortes, em curto in-
tervalo de tempo, dos MCs 
Johny, Gacs e Loko, os quais 
tinham a voz presente no 
movimento. Essa articula-
ção é formada por pessoas 
de diferentes elementos do 
Hip hop de João Pessoa, que 
colocam em prática ações 
políticas, culturais e de segu-
rança em benefício do forta-
lecimento dessa causa. 

Pelo fato das lutas se-
rem contínuas, a Funesc e 
Sejel convidaram pessoas 
desse movimento para uma 
conversa sobre um evento 
relacionado ao Mês da Ju-
ventude, em agosto passado. 
Na oportunidade, essa ar-
ticulação ficou responsável 
pela produção do ‘Hip Hop 
Grita!’, evento que acontece 
agora virtualmente.

“O hip hop é uma cul-
tura ainda marginalizada. 
O sustento financeiro pelo 
movimento é um almejo dos 
artistas, porém é muito difícil 
conseguir o reconhecimento 
de que aquilo é, realmente, 
um trabalho, além de todo o 
estigma social. E isso já mos-
tra essa marginalização, pois 
não dão a oportunidade de 
ganharmos dinheiro com 
arte”, explicou a grafiteira 
Isadroga, uma das organiza-
doras da ação ‘Hip Hop Gri-
ta!’. “Aqui na Paraíba tivemos 
três MCs que morreram na 
mesma semana. Se isso não 
é prova de que é uma cultura 
marginalizada, eu não sei o 
que é”, disse.

Isadroga ainda esclare-
ceu o motivo da promoção 
da ação. “É um evento on-li-
ne que estamos realizando 
para mostrar que o Hip hop 
continua gritando suas cau-
sas e suas lutas, mesmo sem 
as aglomerações de todo 
dia, que aconteciam em pra-
ças públicas anteriormente 
à pandemia. Vão acontecer 
oficinas de formação de cada 
elemento do Hip hop, apre-
sentações de MCs, poesia e 
DJs, que serão transmitidos 
pela Internet”, enumerou. 
“Além de bate-papos com ar-
tistas de cada elemento por 
meio de live no Instagram de 
cada produtor do evento”.

Voz ativa
A organizadora mesmo 

contou que seu envolvimen-
to com a arte do grafite não é 
a sua atividade principal. “O 

evento tem a palavra ‘grita’ 
no título porque esse ‘grito’ 
precisa ser gritado! Por ter-
mos tantas opressões em 
nossas costas. É um grito de 
uma luta por meio da cultura, 
tendo em vista que a articu-
lação se iniciou após a morte 
daqueles três MCs na cidade 
de João Pessoa. E, além dis-
so, gritamos porque estamos 
vivos e sabemos, também, o 
que precisamos comemorar, 
pois vivemos nessa apreen-
são. Também por termos tan-
tas opressões direcionadas, 
como grupo e pessoalmente, 
como indivíduos, algumas 
vezes é necessário o grito 
para sermos ouvidos”, ressal-
tou Isadroga. 

Nos dias de hoje, a parai-
bana apontou qual é o papel 

do Hip hop. “É um movimento 
sociocultural completo, com 
seus cinco elementos, que são 
os DJ, rap/MC, break, graffite 
e, por fim, o conhecimento. 
Esses são os elementos que 
são mais conhecidos por una-
nimidade, alguns falam que 
tem até 12 elementos”.

Isadroga contou que 
acredita que o movimento 
signifique “uma voz ativa por 
meio da arte, seja ela qual for. 
Uma forma que a juventude 
preta e periférica, em maio-
ria, pode se expressar. O beat 
pode ser um protesto, uma le-
tra de música, uma dança, um 
grafite, cada um pode ter um 
significado diferente, mas to-
dos fazendo esse trabalho de 
converter em arte o que pen-
samos. Cada elemento traz 

às pessoas marginalizadas, 
ou em vulnerabilidade, um 
meio pelo qual se expressar 
do jeito que bem entender, 
não necessariamente fazen-
do um protesto. E, além disso, 
também dá uma perspectiva 
de vida e um possível meio de 
sustento financeiro”, analisou 
a artista paraibana.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

ConFirA A ProGrAmAção ComPLEtA do ‘HiP HoP GritA!’ 
mês dA ConsCiênCiA nEGrA: Por umA PArAíBA AntirrACistA 

Oficinas e apresentações: Canal da Funesc (www.youtube.com/funescpbgov)
Bate-papos: perfis do Instagram dos organizadores

n sexta - 20/11 

10h - 12h - Oficina Vogue, com Rocky
14h - 16h - Oficina grafite, com Witch
16h - 17h - Bate-papo sobre grafite com Phil mediado por João – Instagram: @es-
crit.u e @philtrada
18h - 19h - Bate-papo sobre dança com Dorothy e Yuri Falcão mediado por Dendê 
Ma’at e Vulto Mc– Instagram: @dendemaat, @dorotiane e @yuri_falcao_
19h - 20h - Apresentação Pivetinha MC

n sábado - 21/11

10h - 12h - Oficina DJ, com Bomberboy
14h - 16h - Oficina grafite, com Sou Um
16h - 17h - Bate-papo sobre Poesia, com Filosofino mediado por Isadroga – Insta-
gram: @isa_droga2 e @filosofino
18h - 19h - Bate-papo sobre MC, com Bixarte mediado por Yra – Instagram: @arya-
nne.ss e @bi_xarte
19h - 19h40 - Apresentação de DJ Black

n domingo - 22/11

10h - 12h - Oficina MC, com KL
14h - 16h - Oficina Break, com Bgirl Pac
16h - 17h - Bate-papo sobre DJ, com DJ Aly mediado por Violentamente – Insta-
gram: @violenta.mente e @dj.aly
17h - 19h - Oficina Poesia, com Jéssica Preta
19h - 19h40 - Apresentação de MC Hirla

Da esq. para dir.: nomes como Bixarte, Dorothy, Pivetinha MC e a Witch vão estar na programação, que será veiculada on-line e gratuitamente, e na qual o movimento hip hop mostra a sua resistência por meio da cultura

Fotos: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

 O hip hop é uma 
cultura ainda 

marginalizada. O 
sustento financeiro pelo 
movimento é um almejo 

dos artistas, porém é 
muito difícil conseguir o 

reconhecimento 
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No último dia 28 de agosto 
do presente ano, mercê de 
Deus e da sua soberana Provi-
dência, a Professora-Doutora 
Cleonice Berardinelli chegou à 
impressionante e longeva casa 
dos 104 anos de uma fecunda 
existência, toda ela consagrada 
ao sublime e difícil universo 
do magistério, sobretudo em 
nosso país, no qual, a despeito 
da opulenta retórica dos nos-
sos governantes, ser professor 
ainda se constitui numa pro-
fissão timbrada pelas cores do 
desestímulo, da desvalorização 
salarial, da desesperança e dos 
mais variados modos de mani-
festação de desrespeito. Inobstante tal realidade tão hostil quanto 
persistente, há professores que se recusam a fazer do seu ofício 
uma espécie de eterno muro das lamentações; e, em direção 
diametralmente oposta, acreditam no poder transformador da 
docência, legando, desse modo, para a posteridade, o inexcedível 
tesouro de imperecíveis e inspiradores exemplos.

A Professora Cleonice Berardinelli pertence a esse inexpug-
nável território de excelência moral, grandeza ética e sobrante 
competência técnica, tendo construído um itinerário intelectual 
luminoso, adornado, em todas as suas dimensões constitutivas, 
pelos admiráveis signos da recorrente ascensionalidade, ao gal-
gar todos os patamares de uma singularmente vitoriosa carreira 
docente. Erudita e profunda conhecedora dos desbordantes 
caminhos propiciados pela Literatura e pela Teoria da Literatu-
ra, a Professora Cleonice Berardinelli pontificou, sobretudo, na 
notável capacidade de que era portadora, de transmitir, na espa-
cialidade concreta da sala de aula, os numerosos e multiplicados 
conhecimentos que emergem do texto literário.

De acordo com os inúmeros testemunhos e depoimentos 
fornecidos pelos que tiveram a ventura de terem sido alunos 
da Professora Cleonice Berardinelli, as suas aulas nunca se 
confinavam nos limites frios da mera transmissão mecânica, 
ainda que segura, dos conhecimentos ministrados; antes, se 
constituíam em encarnação expressiva e efetiva dos diversifi-
cados sentimentos, emoções e vivências que o texto literário 
incorpora e dramatiza no corpo da sua sinuosa e plurissigni-
ficativa linguagem. Para a Professora Cleonice Berardinelli, a 
Literatura, mais que uma saber, sempre se configurou num 
incomparável valor civilizatório.

Metodologicamente, já se percebe, de modo claro, que, pela 
dinâmica postura adotada a Professora Cleonice Berardinelli con-
cebia e concebe a Literatura como uma realidade viva, como uma 
arte que, brotando dos enlaçamentos especiais que as palavras, 
enamoradas, estabelecem entre si, transborda dessa dimensão 
primeira e atinge o ser humano em suas mais variadas moda-
lidades de manifestação no mundo em que está inserido. Aqui, 
a Literatura é postulada como uma arte complexa que se volta 
para o cognitivo, o afetivo e o corporal, de modo a envolver todo o 
homem e o homem todo. Dir-se-ia estarmos, aqui, diante de uma 
pedagogia holística e performática, a convocar, em sua apaixo-
nada materialização no sagrado ambiente da sala de aula, todas 

as potências que perfazem e 
consolidam o ser humano.

Como exemplo, podemos 
evocar as palavras da escritora 
Ana Maria Machado, que foi 
aluna da Professora Cleonice 
Berardinelli. Diz Ana Maria 
Machado que ainda guarda 
bem viva nos casulos da sua 
memória a imagem da aludida 
Professora encenando, com o 
seu corpo magrinho e vibrante, 
os arroubos revolucionários 
praticados pelos integrantes da 
Sociedade do Raio, que, sob os 
auspícios da incendiária lide-
rança do grande poeta Antero 
de Quental tinha, como finali-

dade primordial, modificar, radicalmente, a mentalidade cultural 
e literária portuguesa, que tais escritores supunham estar em 
completo descompasso com o que estava acontecendo em outras 
geografias da Europa. Em suma, o que se pode dizer é que na do-
cência da Professora Cleonice Berardinelli, o ensino da Literatura 
configurava-se numa práxis dinâmica, vivaz, irradiadora da alegria 
que promana do corpo a corpo com o texto literário.

Considerada, com justiça, como uma das maiores especialis-
tas da Literatura Portuguesa em nosso país, a Professora Cleonice 
Berardinelli legou-nos percucientes e verticais estudos, dentre 
outros autores, sobre as poéticas de Luiz Vaz de Camões e de Fer-
nando Pessoa, com as quais conviveu e tem convivido pela vida 
afora, delas fazendo, menos um corpus privilegiado de pesquisa 
estética, que, diria Machado de Assis, “uma espécie de segunda 
alma”, um eterno e irrasurável caso de amor.

A Professora Cleonice Berardinelli é autora da primeira 
tese brasileira sobre Fernando Pessoa, o genial criador do 
magnífico sistema heteronímico, que até hoje ainda desafia e 
fascina a Teoria e a Crítica Literária. Outro traço indelével da 
trajetória da Professora é o seu amplo conhecimento acerca das 
várias vertentes que cartografam o cada vez mais complexo e la-
biríntico painel da Teoria da Literatura contemporânea, com as 
quais ela sempre conviveu; e das quais, com parcimônia, retirou 
os ingredientes conceituais de que se valeu para a composição 
dos seus saborosos ensaios, nos quais verticalidade doutrinária 
e simplicidade expositiva sempre andaram de mãos dadas, em 
nada abonando a aridez terminológica em que se comprazem 
certos estudos atuais, que, na prática, a única finalidade que 
alcançam é afastar o leitor da obra literária. Sabendo que a 
poesia se configura, como preconizava Paul Valéry, como uma 
eterna tensão entre som e sentido, Cleonice Berardinelli sempre 
se notabilizou pela incomum capacidade de realizar, com muito 
convencimento estético, a leitura oral de um poema, ao pontuar 
o seu ritmo, tonalidade, melodia, tudo que, enfim, aponta para a 
materialidade física do texto literário.

Para o júbilo de tantos quantos amam a Literatura, nela 
entrevendo o território simbólico por onde ecoam as mais signifi-
cativas experiências humanas, a Professora Cleonice Berardinelli 
emula contra o tempo e atinge a deliciosa eternidade dos seus 
maravilhosos cento e quatro anos de existência, configurando-se, 
pois, numa mestra mais que centenária.

Cleonice Berardinelli – uma 
mestra mais que centenária

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Quando espiávamos pela brecha, entre a cor-
tina e a moldura da janela, o interior do pequeno 
chalé à beira do fiorde, em Bergen (Noruega), e o 
cenário que de lá se avista, a música de Edward 
Grieg de pronto ecoou na paisagem.

Compositores, poetas, artistas plásticos, es-
critores, que engrandecem a nossa História inspi-
raram-se maciçamente nos traços de sua terra, de 
seu povo, da raça, mitos, lendas, literatura, virtu-
des, rendendo-lhes homenagens magistralmente 
transpostas, do real ou imaginário, para a lingua-
gem em que se expressaram.

Um pouco afastado do gracioso sobrado onde 
viveu, ainda existe o pequeno chalé que Grieg usava 
para compor. Um piano de parede, um sofá e uma 
estante com livros compõem a modesta e aconche-
gante decoração. Nada mais seria preciso ao enlevo 
criador pois a visão que dali se descortina é eston-
teante. As noites de lua que cintilaram naquelas 
águas estão nitidamente refletidas no 2º movimen-
to de seu concerto para piano e orquestra.

Poemas, sinfônicos ou literários, sinfonias, 
aberturas, óperas, balés, telas, epopeias, tragédias, 
dramas, comédias e tantas outras formas de con-
ceber a arte foram admiráveis em narrar, homena-
gear, glorificar ou retratar o assunto com magní-
fica amplitude e fidelidade. Romances, biografias, 
cenários paradisíacos, épicos ou dramáticos, sagas, 
mitos, fatalidade, sátiras, tudo deu origem a bem la-
pidada criatividade dos grandes artistas.

‘Love in Bath’, de Haendel, ‘O ouro do Reno’, 
de Wagner, a ‘Sinfonia Alpina’, de Richard Strauss, 
‘Prometheu’, de Scriabin, ‘A Pastoral’, de Beetho-
ven, ‘As metamorfoses de Ovídio’, de Dittersdorf, 
a ‘Sinfonia Fantástica’, de Berlioz, ‘Peer Gynt’, de 
Grieg, são exemplos de música incidental, descri-
tiva ou programática, que desenham com excep-
cional nitidez os sentimentos que as produziram.

A ‘Sinfonia Kullervo’, de Sibelius, é um conjun-
to de cinco poemas sinfônicos que faz jus à forma e 
narra com autenticidade impressionante a história 
trágica de um personagem da mitologia finlandesa 
que inspirou o linguista Elias Lönnrot a compilar o 
épico poema Katevala, a partir de antigas canções 
fínicas. Nessa obra, Sibelius constrói a trajetória 
do desafortunado personagem que descobre que 
a família foi morta pela tribo que o acolheu após 
massacrar seu povo.

Ainda criança, ele é vendido como escravo, 
sofre muito e consegue fugir ao ficar sabendo que 
há familiares sobreviventes. Acaba por seduzir 
uma garota sem saber que é a própria irmã, jul-
gada morta. Quando ela descobre, horroriza-se e 
comete suicídio, afogando-se no rio. Kullervo en-
louquece e a vingança ganha força capaz de fazê-lo 
voltar à tribo que o criou para, com seus poderes 
mágicos, massacrá-la. Sendo a desforra o propósi-
to que o cegou, após satisfazê-lo, morre lançando-
se sobre a própria espada.

Com o ‘Cisne de Tuonela’, ‘Lemminkäinen’ 
(ambos do Opus 22) e ‘Tapiola’ (Opus 112), seu úl-
timo poema sinfônico, Kullervo compõe o notável 
quarteto de obras criadas por Sibelius desde que, 
ainda muito jovem, leu e se encantou com a epo-
peia mitológica finlandesa ‘Kalevala’. 

Apreciando esta colossal criação para grande 
orquestra, coro masculino, barítono e soprano, 
que sintetiza todos os aspectos dramáticos do len-
dário personagem, é possível avaliar o poder ins-
pirador exercido na concepção da música erudita. 
Uma força que pode se originar tanto da leitura 
de uma poesia lírica criada há três milênios pelos 
povos do Báltico, como da contemplação de uma 
bucólica paisagem avistada da janela do chalé em 
um fiorde de Bergen.

Música, epopeia 
e paisagem

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Colunista colaborador

Música

Rieg comemora 10 anos com single
O duo de trip hop Rieg, 

que está completando 10 
anos em 2020, lança um 
single com videoclipe em 
animação nesta quinta-fei-
ra, no canal oficial dos mú-
sicos no YouTube.

Formado por Riegulate 
e Big Jesi, a banda paraiba-
na apresenta o single ‘Roc-
ket of Love’ nas principais  
plataformas digitais de mú-
sica a partir de hoje. Além 
desse lançamento, a dupla 
finaliza sua próxima obra 
multimídia, o álbum game 
Nomad Soul.

Riegulate conta que o 
single foi “inspirado pelos 
grooves do funk espacial 
dos anos 1980, mergulhado 
em molho especial de amor 
ciberfuturístico. A síntese 
desta mistura de nostalgia e 
dança é essa canção, viciada 
nos altos e baixos dos rela-
cionamentos e do amor.”

No clipe, foi realizado 
uma leitura da coreografia 
criada por Jairo Sva. “Isso 
foi expandido para abraçar 
o significado da música, fa-
zendo assim uma interação 
entre canção, animação e a 

dança”, disse Yuri da Costa, 
diretor, coroteirista e ani-
mador do clipe.

Sobre a primeira déca-
da de atividades da banda, o 
Rieg – que já foi trio e quar-
teto – conta que a essência 
sempre foi a experimen-
tação, desde as primeiras 
demos caseiras, vivências 
em vários estúdios, par-
cerias com muitos profis-
sionais diferentes e turnês 
pelo país, o que trouxe um 

amadurecimento musical, 
técnico e audiovisual, mas 
sempre mantendo vivo seu 
lado lúdico, experimentan-
do sem medo errar.

Para o futuro, a banda 
espera ter uma frequência 
maior de lançamentos e 
continuar experimentando, 
como faz agora com sua pró-
xima obra multimídia No-
mad Soul, que mistura músi-
ca e games em um conceito 
de “álbum game”.

Animação dá vida à ‘Rocket of Love’, canção de amor cyber futurista do duo paraibano formado por Riegulate e Big Jesi

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o videoclipe da

música ‘Rocket of Love‘

Para Berardinelli, a Literatura sempre se configurou num incomparável valor civilizatório

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Compositor finlandês Sibelius (1865-1957), autor de ‘Sinfonia Kullervo’
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Cinema

Quando celebramos os 90 anos de nascimen-
to do poeta Ferreira Gullar, prefiro falar dele 
como estudioso do universal Augusto dos Anjos, 
sobre o qual escreveu um primoroso estudo crí-
tico acerca da obra do nosso conterrâneo.

No seu estudo, constante na edição com-
pleta da poesia de Augusto dos Anjos prepa-
rada pela Editora José Olympio – utilizo para 
este comentário a 6ª edição de 2017 –, Gullar 
faz uma excelente análise e, ao meu enten-
der, definitiva sobre o Eu. Nada melhor para 
lembrar o autor de Poema sujo, se não fazer a 
releitura desse trabalho, ao tempo em que é 
possível penetrar nas margens escondidas da 
sincrética poesia de Augusto.

Depois de traçar os caminhos do poeta, filho 
da aristocracia decadente do final do século 19 
construída na cana-de-açúcar, os elementos bio-
gráficos apresentados afastam qualquer dúvida 
sobre a abrangência cultural do paraibano que 
produziu composições que se perpetuarão en-
quanto existir leitores de poesia.

Gullar demonstra muito apreço pela obra 
de Augusto dos Anjos, esclarecendo dúvidas 
levantadas por críticos da arte poética que 
expõem balofas interpretações sobre os poe-
mas do Eu.

Gullar foi um poeta inquieto, sempre em 
busca de novos caminhos ou “espantos”, como 
costumava dizer, para explicar os arredores da 
alma. Talvez por isso sua admiração pelo poe-
ta Augusto dos Anjos. Lembro-me de uma frase 
dele, de que “a literatura só terá sentido se mu-
dar alguma coisa, nem que seja a minha própria 
vida”. Num recado sobre a qualidade da poesia, 
por mais banal que seja o tema, ele aconselhava 
“que ao escrever um poema, a preocupação prin-
cipal deve ser com a qualidade literária”. Tem coi-
sa mais besta do que este verso de Drummond – 
“Ponho-me a escrever teu nome / com letras de 
macarrão...” –, no entanto, todo o poema expõe 
a emoção da alma apaixonada. Isso por que tem 
atributo literário. 

Na abordagem sobre o universo poético de 
Augusto, sentimos quanto Gullar se debruçou 
em esmiuçar sua obra para penetrar na alma 
deste poeta silencioso, para dele retirar aquilo 
que nos ajuda a compreender ainda mais sua 
poesia. Lembrava que poucos, realmente, com 
uma obra poética relativamente pequena, con-
seguiram criar no mais alto nível, um universo 
diferenciado e grandioso, como esse paraiba-
no, a quem chama de “grandiloquente Augusto 
dos Anjos”.

Para ele, nosso poeta pagou alto preço por 
colocar em versos a indigência da morte e da 
vida nordestina, o fracasso do homem na busca 
do entendimento do transcendental, sendo, de 
certo modo, relegado pelos centros acadêmicos 
da urbe carioca e paulista, mas que foi tardia-
mente consagrado e admirado pela crítica, ape-
sar de cedo reverenciado pelo povo.

Os dois poetas fizeram da poesia não uma 
exibição, mas a revelação da paisagem da alma 
como poucos e cada um ao seu modo. Pratica-
ram uma poesia que nos levam a outras frontei-
ras do sentimento, ao gozo da paz ou da aflição 
na espera do entardecer da vida. A linguagem da 
poesia de ambos nos leva para além dos confins 
de nós mesmos.

Quando lembramos os noventa anos deste 
poeta do Maranhão, nascido José de Ribamar 
Ferreira, que amava a arte como expressão 
sublimar para explicar a vida, como homena-
gem, resta-nos agradecer pela contribuição ao 
entendimento da arte e pelo importante estu-
do sobre nosso poeta maior. Lendo seu estudo 
constante na edição do livro da Editora José 
Olympio, entendemos porque Augusto dos An-
jos, muito antes de ser reconhecido pelos es-
tudiosos da literatura, começou a ser admira-
do pelo povo iletrado. Isso se deu pelo fato de 
sua poesia toca no cerne do seu sentimento de 
cada pessoa.

Gullar e
Augusto

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Festival de Cinema Francês Varilux 
começa hoje na capital paraibana

Ao mesmo tempo em que 
foge da polícia, homem apli-
ca golpes na cidade enquanto 
tenta convencer uma jovem 
jornalista a envolver-se roman-
ticamente com ele. Não, isso 
não foi tirado do cotidiano das 
páginas policiais. É um breve 
resumo de um dos filmes mais 
emblemáticos do movimento 
francês Nouvelle vague: Acossa-
do, realizado em 1960 por Jean
-Luc Godard com roteiro ba-
seado em história de François 
Truffaut (diretor de Fahrenheit 
451 e A Noite americana).

Como em todas as edições, 
o longa é o clássico escolhido 
para o Festival Varilux deste 
ano. Agora com a flexibiliza-
ção que resultou na abertura 
dos cinemas com medidas de 
segurança biológica, o festival 
retorna a João Pessoa, desta 
vez apenas na Rede Cinépolis, 
no Manaíra Shopping.

Geralmente presente no 
projeto, o cinema do MAG Sho-
pping (que atualmente é o Cen-
terplex), emitiu um comuni-
cado cancelando a mostra nas 
suas salas por “falhas técnicas”. 
Interessante observar que a 
rede era a única que não retor-
nou quando houve a flexibiliza-
ção, algumas semanas atrás.

Nem mesmo o próprio 
evento audiovisual estava 
crente de um retorno. Tanto 
que, por conta da pandemia, 
entre maio e agosto, a iniciativa 
chegou a fazer uma seleção de 
50 filmes das últimas edições 
para exibir gratuitamente on
-line, o ‘Varilux em Casa’.

Na estreia pessoense, o 
Cinépolis vai exibir na Sala 11 a 
comédia Mais Que Especiais (às 
16h), o drama DNA (18h35) e 
Verão de 85 (20h45), filme do 
François Ozon que concorreu 
no Festival de Cannes neste 
ano. Até o fechamento desta 
edição, a programação da rede 
por aqui ainda não foi atualiza-
da no site oficial da mostra.

Além de Acossado, o fil-
me que lançou ao estrelato o 
Jean-Paul Belmondo como um 

criminoso obcecado por Hum-
phrey Bogart, uma série de 17 
longas inéditos estão na grade 
da programação (mais deta-
lhes em variluxcinefrances.
com). Um dos destaques é Sou 
Francês e Preto, de Jean-Pascal 
Zadi e John Wax, que terá uma 
sessão gratuita e limitada ama-
nhã, às 18h, pela Internet, em 
comemoração ao Dia Nacional 
da Consciência Negra.

Para participar da exi-
bição on-line da comédia, 
os interessados devem fazer 

no site do festival, dentro da 
aba ‘eventos’.

Após a exibição, haverá um 
bate-papo que será transmitido 
gratuitamente pelo canal do 
Youtube e fanpage do Facebook 
(ambos /variluxcinefrances), 
às 19h30. O debate será media-
do pelo cineasta e crítico Cle-
mentino Jr., com a participação 
dos cineastas Joel Zito Araújo 
e Alberto Pereira Jr.; além da 
coordenadora do Fórum Itine-
rante de Cinema Negro (Ficne), 
Janaína Oliveira.

Audaci Junior
audaciauniao@gmail.com

Representante da ‘Nouvelle Vague’, o filme ‘Acossado’ (acima), de Godard, é o clássico exibido nesta edição que terá, ainda, 
exibição gratuita on-line amanhã da comédia ‘Sou Francês e Preto’ (abaixo), celebrando o Dia Nacional da Consciência Negra

Através do QR Code acima, 
acesse a programação do 
festival em João Pessoa

Refilmagem de ‘Convenção das Bruxas’ entra em 
cartaz a partir de hoje nos cinemas paraibanos

Estreia em João Pessoa (Cine 
Sercla e Cinépolis) e Campina 
Grande (CineSercla) a refilmagem 
de Convenção das Bruxas, baseada 
no livro infantil homônimo de Roald 
Dahl, com Anne Hathaway (de O 
Diabo Veste Prada), como a Grande 
Bruxa, e Octavia Spencer (de Estrelas 
Além do Tempo), como a avó.

O original de 1990 – exausto de 
reprisar na TV aberta – foi dirigido 
por Nicolas Roeg (O Homem Que 
Caiu na Terra) e tem Angelica Huston 
(Família Addams) como protagonista. 
O longa acompanha um garoto que 
se depara com uma conferência de 
bruxas em um hotel junto com sua 
avó. Lá, ele acaba descobrindo que 
um grupo de bruxas está reunido 
para realizar planos perigosos.

Desta vez quem assume a dire-
ção da nova versão é o apadrinhado 
de Spielber, o já veterano Robert 
Zemeckis, que já fez filmes como 
a trilogia De Volta para o Futuro, 
a comédia de humor com toques 
macabros A Morte Lhe Cai Bem e o 
‘oscarizado’ Forrest Gump.

De acordo com Hathaway, o 
filme foi uma das performances mais 

memoráveis que ela assistiu quando 
criança e ela sabia que precisava ir por 
uma direção completamente diferente 
para o remake fazer sentido. “Foi isso 
que fizemos e espero que o público 
entenda essa diferença. Quando eu 
ficava nervosa com essa comparação, 
lembrava que nos últimos 30 anos já 
houve seis Batmans, três Coringas e 
acredito que três James Bond e que 
há múltiplas interpretações para o 
mesmo papel”.

Além de Convenção das Bruxas, 
entra em cartaz na Paraíba o ro-
mance Enquanto Estivermos Juntos, 
baseado na história real de Jeremy 
Camp (K.J. Apa, da série Riverdale), 
famoso cantor de rock cristão e in-
dicado ao Grammy. O longa foca 
como a religião foi essencial para 
o artista superar dores de sua vida, 
principalmente quando sua esposa 
Melissa (Britt Robertson, de Cake) é 
vítima de câncer.

Na nova versão, Anne Hathaway (no centro) encarna a Grande Bruxa que organiza a reunião macabra

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação



Cientistas que estão entre os 100 mil mais influentes do mundo são vinculados aos programas da UFPB, UFCG e UEPB

Treze pesquisadores da PB são 
destaques em ranking mundial

São treze os pesquisa-
dores de universidades da 
Paraíba que estão entre os 
100 mil cientistas mais in-
fluentes do mundo até 2019, 
segundo um estudo que fez 
a análise do ranking mun-
dial de cientistas, publicado 
no Journal Plos Biology, em 
outubro. Esse número repre-
senta 2% dos pesquisadores 
integrantes da base de dados. 
Os pesquisadores são vincu-
lados aos Programas de pós 
graduação da Universidade 
Federal da Paraíba, da Uni-
versidade Federal de Campi-
na Grande e da Universidade 
Estadual da Paraíba.

A notícia circulou am-
plamente no meio acadêmico 
em todo o Brasil e no mundo, 
e na Paraíba foi veiculada em 
alguns portais de notícias, 
mas trouxe informações frag-
mentadas. 

A Secretaria Executiva 
de Ciência e Tecnologia (SE-
C&T) apurou que o portal “A 
Ciência que nós fazemos”, que 
publicou os resultados em 
português, filtrou os dados 
contabilizando pesquisado-
res vinculados a universida-
des brasileiras considerando 
o ranking que aponta “o im-
pacto do pesquisador ao lon-
go da carreira”, até 2019 (Ta-
bela-S6-career-2019). Nesse 
caso, sete cientistas da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
integram a listagem: Damião 
Pergentino de Souza (PPG-
NSB), Dionisio Bazeia Filho 
(Física), Edilson Roberto 
Cabral da Silva (Engenharia 
Mecânica), José Maria Barbo-
sa Filho (PPGNSB), Knut Ba-
KKe (Física/UFPB), Maria de 
Fátima Agra (Biotecnologia/ 
e Valdir Barbosa Bezerra (Fí-
sica). E mais um pesquisador 
da Biologia, da Universidade 
Estadual da Paraíba, Rômulo 
Alves. Oito no total.

Mas a pesquisa que re-
sultou no ranking, conduzida 
por uma equipe da Univer-
sidade de Stanford (EUA), 
liderada por John Ioannidis, 

apresenta resultados usando 
ainda o ranking que consi-
dera o impacto do pesquisa-
dor em um único ano: 2019 
(Tabela-S7-singleyr-2019). 
Nesse ranking aparecem ain-
da a pesquisadora Luciana 
Scotti e o professor Mário 
César Ugulino de Araújo, na 
área de Química da UFPB e 
os professores Claudianor 
Oliveira Alves, da Matemáti-
ca, Cursino Brandão Jacobina 
e Antonio Marcus Nogueira 
Lima, da Engenharia Elétrica, 
da Universidade Federal de 
Campina Grande. (Além de 
professores que apareceram 
em ambos os rankings).

Para o professor Rômulo 
Alves, da Universidade Esta-
dual da Paraíba, integrar esse 
ranking é um reconhecimento 
do trabalho pela comunidade 
científica. “É um indicativo de 
que a pesquisa está gerando 
um impacto. Quando atua-
mos, esperamos que o traba-
lho seja reconhecido. Além 
disso, esperamos que alcance 
a sociedade propondo solu-
ções para os problemas so-
ciais”. Rômulo Alves investiga 
a relação entre animais e o ho-
mem em uma área chamada 
de Etnozoologia, importante 
para a formulação de planos 
de manejo de unidades de 
conservação, por exemplo. 

O professor Dionísio Ba-
zeia Filho, da Física, da UFPB, 
ressalta os desafios do pes-
quisador brasileiro. “No Bra-
sil o professor universitário 
que se propõe a fazer pesqui-
sa acumula uma carga horá-
ria extensa de aulas, além de 
orientar trabalhos científicos, 
coordenar os projetos, ficar 
responsável pela prestação de 
contas para os agentes finan-
ciadores. E não vamos esque-
cer que esse ranking inclui o 
ano de 2019 quando os cortes 
federais no orçamento para 
a pesquisa e bolsas foram 
muito grandes. Além disso, 
vivemos um ambiente social 
de negacionismo da ciência, 
no qual ainda encontramos 
pessoas decididas a desmon-
tar os avanços científicos que 
conquistamos até agora”.

Márcia Dementshuk
Assessoria da SEC&T
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No Hospital Metropolitano

Paciente ganha mais qualidade de 
vida com cadeira de rodas adaptada

Há três meses interno no 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, o adoles-
cente Gustavo Julião, 16 anos, 
pôde na última semana sair 
do leito e realizar atividades 
de fisioterapia e terapia ocu-
pacional, na área externa do 
complexo hospitalar. Tudo 
graças ao trabalho desenvol-
vido pelo time de profissio-
nais que adaptou uma cadei-
ra de rodas sob medida para 
o paciente.

A doação foi realizada 
pela assistente social da ins-
tituição, Marilurdes Miguel, 
que também é cadeirante. 
“Há pouco mais de dois me-
ses, eu comprei uma nova ca-
deira, e essa estava na minha 
casa aguardando o momento 
certo para ser doada. Quan-
do tomei conhecimento da 
história de Gustavo, externei 
com minha equipe o desejo 
de doar, e todos me apoia-
ram”, declarou a profissional. 
Contudo, a cadeira precisou 
passar por adaptações para 
atender às necessidades es-
pecíficas do paciente.

A equipe de Terapia Ocu-
pacional realizou a avaliação 
física das características an-
tropométricas e funcionais 
do adolescente, para obter as 
medidas adequadas, e desse 
modo realizar a adaptação 
por meio do Laboratório de 
Tecnologia Assistiva. “Desen-
volvemos o apoio de cabeça 
em espuma de alta densi-
dade regulável em altura e 
profundidade, também o co-
lete torácico (tipo peiteira), 
assento e encosto, além do 
apoio de braços removível e 
apoio para pés também re-
movíveis e regulável, com o 
objetivo de favorecer o ajus-
te postural, conforto e qua-

lidade de vida ao paciente”, 
explicou a terapeuta ocupa-
cional Wendy Chrystyan.

“A entrega foi em grande 
estilo”. Assim definiu Larys-
sa Marcela, coordenadora 
da Fisioterapia, o momento 
em que Gustavo pôde sair do 
leito e fazer uso da cadeira. 
“Esse momento marca o re-
torno do nosso projeto ‘No-
vos Ares’, no qual trazemos 
o paciente, acompanhado 
da equipe multiprofissional 
para o ambiente externo, 
com a finalidade de realizar 
exercícios fisioterapêuticos 
e melhorar seu condiciona-
mento físico e também emo-
cional. Vimos no sorriso de 
Gustavo o quanto ele ficou 
feliz, e essa é a nossa maior 

recompensa”, pontuou.
Para Adriana da Costa, 

mãe do beneficiado, a palavra 
é gratidão. “Passar tanto tem-
po em um hospital não é fácil 
para ninguém. Como mãe, 
vejo a luta dele e também a 
garra. Recebo forças e apoio 
de toda equipe daqui. Nunca 
nada nos faltou. E, ainda mais 
hoje, com esse presente, que 
eu não teria condições finan-
ceiras de adquirir. Estou emo-
cionada e sem palavras. Só 
peço a Deus que os pague, dê 
a essa equipe em dobro, tudo 
o quanto fazem pelo meu fi-
lho e todos os pacientes do 
Metropolitano”, agradeceu.

Segundo Antônio Pedro-
sa, diretor geral do Hospital 
Metropolitano, ações como 

essas reafirmam o compro-
misso social da unidade de 
saúde. “Oferecemos o conhe-
cimento técnico, mas sem 
esquecer o lado humano. 
Conversamos com nossos 
profissionais para que ob-
servem o paciente em suas 
singularidades, e assim em 
conjunto possamos realizar o 
levantamento da necessidade 
de cada um, e dessa forma, 
buscar atuar na promoção do 
bem-estar deles”, ressaltou.

Recentemente, o pacien-
te recebeu a doação de uma 
órtese de posicionamento de 
membro superior. Em bre-
ve, receberá alta hospitalar, e 
seguirá sendo assistido por 
toda equipe multidisciplinar 
do Hospital Metropolitano.

A cadeira de rodas precisou passar por adaptações para atender às necessidades específicas do paciente

Foto: Secom-PB

Vi uma média porção, até hoje, de 
filmes de antecipação de sociedades to-
talitárias usando recursos tecnológicos 
sofisticados para manter o povo numa 
condição de moderna escravatura. En-
tre eles, a obra-prima “Fahrenheit 451”, 
de François Truffaut. Mas, nenhum me 
chocou tanto quanto “O sobrevivente” 
(The running man), de Paul Michael 
Glaser, que revi em DVD.       
        Deixo claro que o choque em 
relação a “O sobrevivente”, com Ar-
nold Schwarzenegger (foto), não foi por 
uma questão de linguagem, de estética, 
de cinema em si, pois o filme de Glaser, 
em alguns momentos, chega a ter ares 
de um “thriller” de classe C, como é o 
caso de seu final.
        O choque veio pela descoberta súbita, 
nas nossas caras, de que a sofisticação 
tecnológica desenvolvida por cima de 
uma sociedade de maioria claramente 
pobre (como é hoje o caso do Brasil), ou 
de tendências naturalmente conformistas 
(como é o caso dos EUA, que dividiu-se 
entre Donald Trump e Joe Biden - ainda 
bem que o democrata ganhou), pode levar 
à “maluquice” mostrada em “O sobre-

Será que virá uma “limpeza cármica”?        “Acabamos de 
informar as nossas 
informações”. Juro que 
ouvi essa frase no rádio 
em um táxi em que fiz 
o percurso Cruz das 
Armas-Rógers. 
        Olhei para o asfal-
to largo da Vasco da 
Gama e decidi retirar, 
no outro dia, do arqui-
vo um trecho de um 
artigo que Fernando 
Pedreira publicou no 
Rio sobre os rumos 
desta pátria:
       “Não sei  o que 
diria Bertrand Russell, 
se fosse ainda vivo e 
se entendesse dessas 
coisas latinas. O fato, 
entretanto é que, ao 
menos no Brasil em 
que estamos hoje vi-
vendo uma experiência 
linguística curiosa, que 
talvez não o desgos-
tasse inteiramente. 
Temos, entre nós, cada 
vez mais crianças (em 
números absolutos) 
que não têm escola, e 
cada vez mais esco-
las que não ensinam 
virtualmente coisa ne-

nhuma a seus alunos. 
Em compensação, 
vamos aprendendo 
compulsoriamente a 
pronunciar as pala-
vras com os locutores 
da TV e do rádio, 
assim como aprende-
mos a nos comportar 
a ver a vida com os 
artistas das telenove-
las. Nem ortografia, 
nem regras de gramá-
tica, nem nada”.
      

nnnnnn

       Enquanto as 
paraibanas locutoras 
de FMs entram numa 
“competição” para dizer 
mais cariocamente a 
palavra “contigo” um 
dos locutores de uma 
passarela em Tambaú 
repetiu umas 50 vezes 
“o pobrema”. É isso aí; 
“o pobrema”. 
       Mas, o que fazer?  
Chamar a Polícia ou a 
Academia? A burocracia 
ou a tecnocracia? 
       Dormi com o pro-
blema do “pobrema”. O 
clichê do clichê? 

“Pobrema”, clichê

vivente”. Ou seja: numa “ilha” de edição 
de TV, computadores podem montar a 
imagem de qualquer pessoa fazendo o que 
ela nunca fez e levar ao ar para todo o país, 
“coast-to-coast”, simultaneamente.
        Por exemplo: você é preso, sem cul-
pa, e a programação de sua imagem, na 
“ilha” tecnologicamente avançadíssima 
de TV, pode lhe mostrar, nas telinhas 
e telões, matando uma velhinha de 95 
anos e cinco de seus bisnetinhos, com 
todos os detalhes. 
        Se os rumos da História fossem em 
direção ao autoritarismo declarado (como  
Trump gostaria), ao governo assumida-
mente totalitário, então seriam inevitáveis 
as cenas desenroladas no filme de Paul 

Michael Glaser. Só que na vida real, as 
possibilidades do final feliz de “O sobrevi-
vente” serão dezenas de vezes menores. 
       Leve-se em conta que o fim do filme 
em questão foi em decorrência muito 
mais do “muscle power” de Arnold Sch-
warzenegger do que da organização da 
Resistência de então.  

nnnnnnnnnn

        Não quero ser pessimista. Ainda 
adoro uma boa dose de otimismo, assim 
como vocês, nesta segunda década do 
século 21. Entretanto, não sou imbecil - 
como os leitores da coluna também não 
-  para não recordar que a Resistência ao 
nazismo durante a Segunda Guerra não 
enfrentava baterias, armações, redes e 
recursos supertecnológicos. A coisa era 
mais pau a pau.
        Também não abraço o fatalismo 
por dentro e ao redor de antológicas 
profecias e do bíblico Apocalipse. No 
entanto, pode ser que as imagens de “O 
sobrevivente” tenham de acontecer para 
vir alguma coisa como uma “limpeza 
cármica”, de morte definitiva dos efeitos 
de uma causa ruim que a própria socie-
dade capitalista criou e desenvolveu.
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Eleição no Treze
Mesmo enfrentando uma crise, o Treze, atual campeão paraibano, caminha para uma eleição 
tranquila de sua  nova diretoria. Apenas uma chapa foi registrada, a do atual presidente 
Walter Júnior. A eleição vai ocorrer depois de amanhã, das 8h às 13h.   Página 16
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Nas Eleições 2020, os partidos anunciaram um total de 4.100 candidatas mulheres no Estado, sendo 106 para prefeita 

A legislação eleitoral deter-
mina que 30% das vagas dos 
partidos para as eleições sejam 
destinadas para a candidatura 
minoritária, em geral, a femini-
na. Nestas eleições municipais 
de 2020 foram 4.100 candida-
turas de mulheres registradas na 
Paraíba, representando 32,75% 
do total (12.519), sendo que 209 
(5,10%) foram consideradas 
inaptas pela Justiça Eleitoral.

Os dados do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) mostram 
que foram 106 postulações fe-
mininas para o cargo de prefeita, 
149 para o cargo de vice-prefeita 
e 3.845 disputando uma vaga 
nas 223 Câmaras Municipais. Ao 
fim das eleições, 37 prefeitas vão 
assumir o Executivo a partir do 
próximo ano e as mais votadas 
são prefeitas que disputavam a 
reeleição. Na eleição anterior, 
em 2016, foram 39 candidaturas 
vitoriosas. Na lista deste ano, 
está a prefeita de Bayeux, Lucie-
ne Gomes (PDT), que havia sido 
eleita indiretamente em setem-
bro deste ano.

O partido que mais apre-
sentou candidaturas femininas, 
entretanto, foi o Cidadania, com 
459 mulheres concorrendo ao 
pleito, ou seja, 11,20% do total. 
A legenda conseguiu reeleger a 
prefeita de Mamanguape, Ma-
ria Eunice. O segundo partido 
a lançar candidaturas foi o Pro-
gressistas, com 327 (7,98%), 
seguido pelo Democratas, com 
321 (7,83%), e pelo PSDB, com 
290 (7,07%).

Já o PSTU só lançou a can-
didatura de Rama Dantas à Pre-
feitura de João Pessoa (PMJP), 
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Cidadania foi quem mais lançou 
candidaturas femininas na PB
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Política em Movimento

Participação dos jovens
O resultado do primeiro turno das eleições 
municipais deste ano poderia ter sido dife-
rente se os jovens de 17 e 18 anos tivessem 
participado do pleito. A constatação é do 
doutor em Educação da Histórica, Daniel 
Medeiros, autor do livro ‘Guia Prático so-
bre Democracia para Jovens’, com base 
nos dados do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Em 2020, apenas 5% dos jovens en-
tre 16 e 17 anos fizeram o título de eleitor, o 
que representa a menor participação dessa 
faixa etária registrada nos últimos 30 anos.

Neutralidade de Ruy
O deputado federal Ruy Carneiro (PSDB), 
que disputou a Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP) no primeiro turno, anunciou po-
sição de independência na disputa entre 
Cícero Lucena (Progressistas) e Nilvan 
Ferreira (MDB) no segundo turno pro-
gramado para o dia 29. “Recebi de forma 
muito clara o recado de parte importante 
da população (...) que não quer, de forma 
alguma, minha adesão a nenhuma das duas 
candidaturas em disputa”.

Apoio do Democratas
O partido Democratas (DEM) decidiu 
apoiar o candidato Cícero Lucena (Pro-
gressistas) no segundo turno da disputa 
em João Pessoa. A legenda conquistou 25 
prefeituras em todo o Estado, incluindo as 
reeleições em Cabedelo, Caaporã e Solâ-
nea. A confirmação do apoio veio do presi-
dente estadual da legenda, Efraim Morais, 
que encontrou o candidato progressista na 
manhã dessa quarta-feira (18).

Mulheres de Gurjão
O município de Gurjão, na região da Bor-
borema paraibana, é o único que contará 
com a maioria feminina na Câmara de 
Vereadores da cidade a partir de 2021. 
Das nove vagas, cinco serão ocupadas 
por mulheres e a cidade faz história por 
superar a quantidade de mulheres eleitas 
em relação a eleição passada. Neta Camilo 
(Republicanos), Patrícia de Mica (PT), Ma-
cielma Candido (Republicanos), Selminha 
(Republicanos) e Fabrícia Silva (Republica-
nos) irão compor o Legislativo local.

Campanha eleitoral
Cinquenta e sete cidades com mais de 200 
mil habitantes terão disputa para prefeito 
no segundo turno. Nessas localidades, 
que incluem 18 capitais, a campanha já 
recomeçou desde segunda-feira (16), para 
a nova votação marcada para o dia 29 de 
novembro. De acordo com o TSE, os can-
didatos que disputam o segundo turno po-
dem realizar comícios, distribuir material 
gráfico e utilizar alto-falantes para fazer 
campanha. A campanha no rádio e tevê só 
terá início na sexta-feira (20).

Médico no cargo
No dia 15, entre os 222 já eleitos no Estado, 
estão 16 médicos que irão ocupar cargos 
de prefeito em municípios paraibanos a 
partir de janeiro do próximo ano. Cidades 
como Pombal, Cajazeiras e Santa Rita terão 
na gestão municipal um profissional de 
medicina, de acordo com o levantamento 
feito pelo Sindicato dos Médicos da Paraíba 
(Simed-PB), que cobra “responsabilidade 
no cargo e o compromisso com o cidadão”.

Proporção de votos
No primeiro turno das eleições, em Sousa a 
chapa Tyrone (Cidadania) e Zenildo (PTB) 
foi proporcionalmente a mais bem votada 
da Paraíba entre as dez maiores cidades 
do Estado, com mais de 70% dos votos.
Em Campina Grande, Bruno Cunha Lima 
foi eleito com 54,58% dos votos; em Santa 
Rita, Emerson Panta (Progressistas) obte-
ve 49,21% dos votos válidos; e, em Patos, 
Nabor Wanderley (Republicanos) ficou 
com 51,57% dos votos.

representando 0,02% do público 
feminino na votação. O UP com 
cinco candidaturas represen-
tou 0,12% do total, seguido pelo 
PMB com dez (0,24%) e pelo 
PTC também com dez (0,24%) 
candidaturas femininas.

Em relação à faixa etária, 
o TSE aponta uma candidatura 
para vereadora pelo Psol com 
mais de 100 anos, no município 
de Alhandra, mas o presidente 
do partido, Tárcio Teixeira, infor-
mou que o dado está incorreto. 
O título de mulher mais velha a 
disputar as eleições na Paraíba, 
então, coube a Nevinha Caluete, 
candidata à vice-prefeita no mu-
nicípio de Parari, com 86 anos. 
Outras cinco mulheres na faixa 
etária dos 80 anos disputaram 
as Eleições 2020, representando 
0,12% do total.

Segundo as informações 
da Justiça Eleitoral, o maior nú-
mero de registro de candidatas 
ocorreu na faixa etária dos 40 
anos. Foram 642 (15,66%) com 
mulheres até 44 anos, e outras 
625 (15,24%) na faixa dos 45 
aos 49. Mulheres dos 35 a 39 
anos foram responsáveis por 
607 ( 14,80%) dos registros. Já 
as mulheres mais novas a con-
correr neste pleito estavam na 
faixa etária dos 18 anos. Foram 
13 (0,32%) registros, todas para 
o cargo de vereadora.

Outra informação relevante 
sobre as candidaturas femini-
nas é a raça. As mulheres que se 
declararam pardas foram res-
ponsáveis por 51,46% do total 
de inscritas no pleito, ou seja, 
2.110. Mulheres brancas repre-
sentaram 38,27% (1.569), segui-

das por mulheres pretas 7,27% 
(298), amarelas e indígenas com 
o mesmo número (24 ou 0,59% 
cada), e outras 75 (1,83%) que 
não prestaram essa informação.

As mulheres que concorre-
ram ao pleito também apresen-
taram pouco grau de instrução. 
Apenas 27,66% (1.134) disse-
ram possuir o ensino superior 
completo. Outras 175 (4,27%) 
ainda estão concluindo os estu-
dos de nível superior. Já a maioria 
– 1.583 (38,61%) – apenas con-
cluiu o Ensino Médio, enquanto 
191 (4,66%) não terminaram. 
Outras 512 (12,49%) possuem o 
Ensino Fundamental incompleto 
e 354 (8,63%) alcançaram esse 
nível de aprendizagem. As can-
didatas que declararam apenas 
saber ler e escrever foram 3,68% 
(151) do total de concorrentes.

Rama Dantas foi a única candidata mulher lançada pelo PSTU e Luciene Gomes foi reeleita prefeita de Bayeux pelo PDT

Fotos: Divulgação

Cachoeira dos Índios, Gado Bravo e Princesa 
Isabel podem ter novas eleições a prefeito

O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), desembargador Joás 
de Brito, informou, ontem, que 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) deve julgar os casos dos 
municípios paraibanos de Prin-
cesa Isabel, Gado Bravo e Ca-
choeira dos Índios o mais rápido 
possível, já que as posses dos 
novos prefeitos eleitos este ano  

ocorrem todas no mesmo dia, 
em 1º de janeiro de 2021.

Os casos, conforme expli-
cação da Secretaria Judiciária 
do TRE paraibano, estão rela-
cionados aos três candidatos a 
prefeito que, no último domin-
go (15), juntamente com os de-
mais 220 municípios do Estado, 
saíram das urnas como os mais 
votados, mas que não puderam 
ser declarados eleitos, devido 
aos seus registros de candida-
tura continuarem sub judice ou 

ainda não deferidos pela Justiça 
Eleitoral. Todos os três casos são 
relacionados à “Lei Ficha Limpa”.

Ricardo Pereira (Cidada-
nia), de Princesa Isabel; Evan-
dro Araújo (Cidadania), de Gado 
Bravo; e Allan Seixas (PSB), de 
Cachoeira`dos Índios recorre-
ram ao Tribunal Superior Elei-
toral e, caso mantenham-se 
como indeferidos, haverá novas 
eleições que podem acontecer 
no mesmo dia do segundo tur-
no, dia 29 de novembro.

Ricardo Pereira saiu vi-
torioso das urnas de Prince-
sa Isabel com 6.301 votos 
(52,60%). Evandro Araújo, de 
Gado Bravo, conseguiu 2.783 
votos (48,36%) contra 2.215 
conseguidos pelo seu princi-
pal concorrente, Doutor Paulo 
(PSDB); e 757 votos obtidos por 
Zé Cazuza (PL). Contra Allan 
Seixas de Cachoeira dos Índios 
quem concorreu e ficou em se-
gundo lugar foi Paula de Moura 
(Progressistas).

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) adiou para a próxima 
semana a reunião que havia 
sido agendada para esta sex-
ta-feira (20), mas a Secretaria 
Legislativa da Casa informou 
ontem que continua mantida 

normalmente para hoje, às 
10h, a primeira audiência pú-
blica que vai discutir o Orça-
mento do Estado para o exer-
cício financeiro de 2021.

“Como precisamos debater 
e votar essa matéria até o reces-
so parlamentar no final do pró-
ximo mês, não podemos perder 
tempo”, afirmou o presidente 
da Comissão de Orçamento da 
ALPB, deputado Wilson Filho 

(PTB), ao explicar que, apesar 
da pandemia e do segundo tur-
no na capital, espera boa parti-
cipação de parlamentares, au-
toridades de todos os poderes 
e representações da sociedade 
nas audiências.

Prevendo investimentos da 
ordem de R$ 13.317.790.731,00, 
juntamente com a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO), o Or-
çamento 2021 já teve relatório 

preliminar aprovado no começo 
deste semestre.

A novidade e um dos prin-
cipais temas em debate serão 
as emendas impositivas para 
as quais os deputados terão 
um prazo para apresentação. 
Wilson Filho lembrou que, pe-
las impositivas, cada deputado 
disporá de R$ 1.132.403,44 e 
que 50% desse valor deve ser 
alocado a serviço da saúde.

Assembleia adia reunião da CCJ, mas 
confirma audiência pública para hoje
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com
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Pfizer registra 95% de eficácia
em vacina contra a covid-19
Na semana passada, os resultados preliminares apontaram que a taxa do potencial imunizante havia sido de 90% 

Empresa planeja solicitar à FDA uma autorização que abriria caminho para iniciar à distribuição até o fim de 2020

Foto: Agência Estado

A vacina experimental 
contra a covid-19 desenvol-
vida pela farmacêutica ameri-
cana Pfizer em parceria com 
a alemã BioNTech registrou 
95% de eficácia nos resulta-
dos finais dos estudos e se 
mostrou segura.

Na semana passada, as 
empresas haviam anunciado 
que a taxa de eficácia do po-
tencial imunizante para o co-
ronavírus havia sido de 90% 
nos resultados preliminares 
dos testes da fase 3.

A Pfizer também infor-
mou que planeja solicitar à 
Administração de Alimentos 
e Medicamentos dos Estados 
Unidos (FDA, na sigla em in-
glês) uma autorização de uso 
emergencial da vacina nos 
próximos dias, o que abriria 
caminho para que a distribui-
ção começasse até o final de 
2020, caso a agência regula-
dora aprove o pedido.

De 170 voluntários adul-
tos que desenvolveram co-
vid-19 com pelo menos um 
sintoma, 162 receberam um 
placebo, enquanto oito rece-
beram a vacina, disseram a 
Pfizer e a BioNTech. Ao todo, 

Minas Gerais

PF investiga suposto esquema de 
propinas que envolve magistrados

O Ministério Público 
Federal (MPF) e a Polícia 
Federal (PF) cumprem na 
manhã de ontem mandados 
de busca e apreensão para 
investigar suposto esque-
ma criminoso envolvendo 
desembargadores do Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJ-MG). Segundo a 
PF, a ofensiva foi batizada 
de “Cosme” e visa apurar a 
atuação de advogados que 
intercederam junto aos ma-
gistrados do TJ-MG “buscan-
do influenciar na solução e 
no andamento de processos 
judiciais, mediante retribui-

ção financeira e outras van-
tagens indevidas”.

Agentes realizam bus-
cas em 12 endereços ligados 
a sete investigados, entre 
eles um desembargador que 
teria agido junto a colegas 
para beneficiar envolvidos 
no esquema, indica o MPF. 
Segundo a Polícia Federal, 
as atividades da “Cosme” 
são realizadas em Belo Hori-
zonte, Ipanema, Engenheiro 
Caldas (MG) e em São Paulo.

As ordens foram expe-
didas pelo ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) Jorge Mussi, que tam-
bém determinou a quebra 
de sigilos fiscal e bancário 
dos investigados. O ministro 
acatou ainda pedido da Pro-

curadoria e desmembrou o 
inquérito para que três fatos 
mencionados nas apurações 
preliminares sejam remeti-
dos à primeira instância da 
Justiça Estadual.

De acordo com o MPF, 
a investigação teve início 
após serem encontradas, 
em um celular de um advo-
gado apreendido da Opera-
ção Capitu, mensagens indi-
cando a prática de diversos 
delitos, alguns deles com 
participação de desembar-
gadores do TJ-MG. O caso 
foi então remetido ao STJ, 
que tem foro para analisar 
casos envolvendo desem-
bargadores.

Deflagrada em novem-
bro de 2018, a Operação 

Capitu foi a que prendeu o 
empresário Joesley Batista, 
o ex-vice-governador de Mi-
nas Gerais Antônio Andra-
de (MDB) e o ex-ministro 
da Agricultura Neri Geller. 
A ofensiva mirou em supos-
tos pagamentos de propina 
para um grupo que atuava 
na Câmara dos Deputados e 
no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) entre 2014 e 2015.

A operação de ontem foi 
aberta após representação 
da subprocuradora-geral da 
República Lindôra Araújo, 
que ressaltou no documento 
ao STJ que a Polícia listou 17 
eventos que, conforme ava-
liação prévia, deveriam ser 
apurados na Corte.

Senado aprova PL que destina socorro 
de R$ 4 bi a empresas de transportes

O Senado aprovou ontem 
projeto de lei que destina R$ 
4 bilhões da União para au-
xiliar empresas que operam 
no serviço de transporte co-
letivo, como ônibus, trem e 
metrô. Logo após análise do 
texto-base, os senadores recu-
saram o único destaque apre-
sentado e o texto foi aprovado 
apenas com emendas de reda-
ção para evitar que a matéria 
voltasse para a Câmara. O PL 
agora vai a sanção.

O texto, relatado pelo lí-
der do governo no Congres-
so, senador Eduardo Gomes 

(MDB-TO), prevê repasses aos 
municípios com mais de 200 
mil habitantes e também aos 
Estados e ao Distrito Federal 
após o cumprimento de uma 
série de condições estabeleci-
das em termos de adesão.

O projeto determina que 
os repasses serão realizados 
com recursos vinculados ao 
Fundo das Reservas Monetá-
rias (FRM), extinto por meio 
de uma medida provisória 
sancionada em junho pelo 
presidente da República. A es-
timativa é que o fundo tenha 
cerca de R$ 8,6 bilhões.

A aplicação do dinheiro, 
segundo o texto, deve ser pro-
porcional ao número de pas-

sageiros transportados por 
cada empresa. Governadores e 
prefeitos interessados na ajuda 
devem manifestar interesse em 
assinar o termo em até 30 dias 
após a publicação da lei.

A ajuda poderá ser usada 
para promover o “equilíbrio 
econômico dos contratos”, 
além de adequar o serviço 
aos padrões sanitários, com 
a seguinte prioridade para 
aquisição de bens essenciais à 
prestação do serviço de trans-
porte públicos. Se forem veícu-
los, devem ser novos ou terem, 
no máximo, cinco anos. 

Os recursos também po-
derão ser usados para aquisi-
ção antecipada de bilhetes de 

passagens, preferencialmente 
destinados a beneficiários de 
programas sociais do Governo 
Federal e contratação de pres-
tação de serviços de transpor-
te de pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida 
em veículos adaptados

Entre os compromis-
sos para os que receberem o 
socorro estão, por exemplo, 
a revisão dos contratos de 
prestação do serviço público 
coletivo de passageiros até 31 
de dezembro de 2021, diretri-
zes para redução gradual de 
emissões de poluentes tóxicos 
e a vedação de adoção de no-
vas gratuidades de forma que 
onere usuários pagantes.

fizeram parte estudo quase 
44 mil indivíduos.

Segundo as farmacêuti-
cas, os pesquisadores não en-
contraram nenhum problema 
sério de segurança na vacina, 
que pareceu ser bem tolera-
da após uma revisão dos da-
dos de 8 mil participantes. 
Um efeito colateral grave foi 
a fadiga, relatada por 3,8% 
dos indivíduos, de acordo 

com as empresas. Além disso, 
2% dos indivíduos relataram 
dores de cabeça.

“Os resultados do estudo 
marcam um passo importan-
te nesta jornada histórica de 
oito meses para apresentar 
uma vacina capaz de ajudar 
a acabar com esta pandemia 
devastadora”, disse o CEO da 
Pfizer, Albert Bourla. “Conti-
nuamos avançando na veloci-

dade da ciência para compilar 
todos os dados coletados até 
agora e compartilhar com os 
reguladores em todo o mun-
do”, acrescentou.

De acordo com um porta-
voz, a Pfizer está esperando 
para analisar completamente 
os dados e compilar a docu-
mentação necessária antes 
de pedir a autorização à FDA. 
Fonte: Dow Jones Newswires.

Agência Estado

Marlla Sabino
Agência Estado

Pepita Ortega e
Fausto Macedo
Agência Estado

Leituras a conta gotas

Raquew Azevêdo
Sandra

criticadasmidias@gmail.com

Lendo Virginia Woolf à conta gotas, lembro demais da 
amiga Ana Adelaide Peixoto Tavares, grande especialista na 
autora inglesa. Ler à conta gotas não é meu ideal de tem-
po e “teto todo meu”. Mas é no momento o que eu posso, 
diante das leituras atravessadas pelos afazeres (o interfone 
e telefones que tocam, a panela de pressão zumbindo, as ca-
chorras latindo, os pássaros pedindo água nessa primavera 
intensa…), diante da exigência de tantas outras leituras téc-
nicas que o trabalho profissional exige. Ler Virgínia é mais 
visceral, ritual, é como seguir nutrindo as “asas nos pés” da 
menina maluquinha. 

E como eu amo o “pau na moleira” que Woolf dá bem 
na cara da sociedade inglesa e em todas nós, para assim in-
teligentemente nos fazer despertas. Muitas de nós mulheres 
continuam afirmando a necessidade de um tempo, e um teto 
todo seu… É a fome de alma que nos move.  Eu sinto saudades, 
bastante. Talvez das coisas que sinta mais ausentes, talvez seja 
o vazio mais intenso do qual silenciosamente uivo à sua procu-
ra, ainda o tempo e o teto das mulheres. 

Talvez seja evidente para mim as perdas pelas alienação 
de meu próprio tempo. Quando falo em alienação é no senti-
do marxista mesmo da palavra. Embora saiba que as pessoas 
temem o autor por pura ignorância, porque para muita gente 
o escritor está no mesmo patamar do velho do saco, papa-fi-
gos… Já para os muitos sabidos o tal autor é pura e simples-
mente uma verborragia que estaria mais próximo de um tipo 
ideal weberiano que diz muito mais sobre romantismo do que 
propriamente uma mudança mais radical nos estilos de vida.

Seria Marx romântico? Não sei, tenho lá minhas dúvi-
das.  Das coisas que aprendi lendo alguns textos e comenta-
dores, assistindo as aulas no doutorado, guardei o quão real 
é a tal da alienação. Antigamente havia o hábito de chamar 
as pessoas de alienadas, no tempo em que o debate existia 
num mundo sem tantas bolhas impermeáveis. De forma 
simples, bem simples mesmo, alienação é o ato ou efeito de 
alienar-(se); alheação, alheamento, alienamento. Em Marx, a 
alienação é um dos principais conceitos, e nos fala sobre a 
experiência histórica do alienamento do trabalho, um efeito 
do trabalhador não ter acesso aos bens que ele mesmo pro-
duz. De certo modo, numa sociedade mediada e conduzida 
pela inteligência artificial estamos retomando a um conceito 
clássico de alienação. Nem tanto como um dia foi em Marx, 
ampliado talvez, diante de um modelo de desenvolvimento 
conduzido por processamento de símbolos, de dados. 

Eu sinto muitas saudades do Tempo matéria prima da 
existência. Claro que eu tenho, de modo ilusório, ou numa 
limitada concretude no presente, a cronologia em minhas 
mãos, não posso parecer fatalista, a vida ainda pulsa. Mas o 
fato é que a alienação do Tempo pelo Outro (seja um modo de 
apropriação do trabalho, ou das forças vitais) é um território 
quase invisível onde são tratadas tantas lutas internamente. E 
quando eu sento para ler o que as mulheres escrevem eu entro 
no meu jardim mais secreto. E sinto, passo a sentir muito e in-
tensamente. É necessário quase sempre parar e poder cantar 
sobre os próprios ossos, banhar-se com nossas próprias lágri-
mas, ver com os olhos da alma, permitir que o silêncio fique 
mais um pouco. É por um instante necessário voltar-se à pró-
pria casa que sou eu mesma. E quem na verdade ainda somos? 

Certa vez escrevi lendo um  precioso livro escrito por 
uma mulher, encontrei rascunhado no livro uma pergunta 
que ainda segue viva: o que fazer com o caminho da nature-
za selvagem? As mulheres que já leram esse livro entende-
rão essa pergunta. Porque essas palavras falam do proces-
so psíquico da perda dos instintos (intuição). Todas e todos 
nós necessitamos de Tempo para nós mesmos. 

A necessidade de Tempo pode nos falar muito sobre 
nossa pele, nossa corporeidade, e nossas formas de comu-
nhão com nós mesmas, em primeiro plano, e com quem 
amamos, e com o que mais importa e são de fato o chão da 
nossa felicidade como um bem viver. Nos momentos da vida 
em que estive mais afastada do lar da minha alma foi quando 
o Tempo se tornou o grande hiato em mim mesma, pela alie-
nação das minhas sublimes horas, meus minutos e segundos, 
tão vitais ao exercício da minha vida selvagem (intuitiva). 

Vez por outra lá vou eu pegar esse novelo invisível, esse 
tal fio de Ariadne… pegar meu Tempo, mesmo que esteja bem 
enlinhado, repleto de nós, imprecisões. De certo eu sei que o 
tenho enquanto posso, bem firme em minhas mãos. E quan-
do penso que não, lá estou eu a ir desenlinhando, tecendo as 
“lógicas” mais lesas que me iluminam e me fazem sentir o con-
forto de estar em meu próprio habitat, diante do meu próprio 
prazer de ser, restaurando a pele de foca, anteriormente rou-
bada pela alienação do Tempo seja por quem e pelo que for. 

Embora não veja mais as agulhas e os novelos de mi-
nha avó e o movimento de suas mãos tecendo com fluidez, 
consigo com meus próprios fios seguir bailando nos labi-
rintos dessa existência, tecendo as estratégias de sobrevi-
vência e desconstruindo todo e qualquer sistema de valo-
res desprovidos de vida.
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Seleção vence o Uruguai e segue com um rendimento de 100% nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Técnico Tite elogia atuação 
dos novos atletas do Brasil

O técnico Tite ficou 
satisfeito com a postura 
da Seleção Brasileira no 
triunfo por 2 a 0 sobre o 
Uruguai, no Estádio Cen-
tenário, em Montevidéu. 
A equipe já havia vencido 
os três primeiros jogos 
das Eliminatórias, contra 
times mais fracos (Vene-
zuela, Peru e Bolívia). Após 
a partida desta terça-feira, 
o treinador falou que os jo-
vens "vão criando casca".

"É muito oportunista 
falar de um jogo ou ou-
tro. Sinto que a equipe vai 
rodando, maturando, se 
consolidando, sentindo 
dificuldades e reagindo. 
Você não domina o tempo 
inteiro, tem momentos em 
que o adversário te domi-
na e você precisa controlar. 
Controle é diferente de do-
mínio, um é com a bola, o 
outro é saber se defender. 
Douglas tomou cartão e eu 
disse: 'mantém', em com-
petição leal. Esses jovens, 
que não são mais garotos, 
vão criando casca", anali-
sou Tite.

O treinador explicou 
a mudança que fez no po-
sicionamento da Seleção 
Brasileira ainda no primei-
ro tempo, quando a equipe 
não conseguia criar jogadas 
de ataque e via o Uruguai 
ser melhor em campo. Tite 
mudou a seleção do 4-1-
4-1 para o 4-4-2, deixando 
Éverton Ribeiro aberto pela 
direita. O técnico elogiou o 
meia do Flamengo.

"Tínhamos um pro-
blema do lado esquerdo 
de ataque do Uruguai, di-
reito nosso, uma marca-
ção dobrada deles, então 
tínhamos que reajustar. O 
reajuste foi feito trazendo o 
Everton Ribeiro para onde 
ele fica mais confortável. É 
um jogador criativo, pé de 
pano, com uma qualidade 
técnica grande, num plano 
mais atrasado e com joga-
dores agudos, agressivos, 
à frente dele. Isso deu evo-
lução à nossa equipe", afir-
mou Tite.

A Seleção Brasilei-
ra é a única com 100% de 
aproveitamento nas Elimi-
natórias Sul-Americanas 
para a Copa do Mundo de 
2022. A competição será 
retomada no fim de março 
de 2021. Até lá, Tite espera 
que já exista vacina contra 
o coronavírus e que o pú-
blico possa estar presente 
nos estádios. "Que daqui a 
quatro meses a gente tenha 
vacina, para ter um espe-
táculo melhor e para que o 
público possa comparecer 
com segurança", disse Tite.

Guilherme Amaro
Agência Estado

 Esses jovens, que não 
são mais garotos, vão 
criando casca...Everton 
Ribeiro é um jogador 
criativo, e de grande 

qualidade técnica... isso 
deu evolução a nossa 

equipe 

Tetracampeã do mundo 
e dona de três títulos da Eu-
rocopa, a seleção da Alema-
nha sofreu nessa terça-feira 
a sua pior derrota em 89 
anos ao ser goleada pela Es-
panha por 6 a 0, em Sevilha, 
pela rodada final da fase de 
grupos da Liga das Nações 
da Uefa. Com o resultado, o 
país foi eliminado da fase fi-
nal da competição e dúvidas 
surgiram sobre a sequência 

do trabalho de Joachim Löw, 
técnico que está no coman-
do desde 2006.

O diretor esportivo da 
Federação Alemã de Fute-
bol (DFB, na sigla em ale-
mão), o ex-atacante Oliver 
Bierhoff, tratou de acabar 
com qualquer dúvida sobre 
o assunto. Em entrevista co-
letiva, respondeu sobre se 
Low estará à frente da se-
leção na Eurocopa de 2021. 
"Sim, absolutamente. Este 
jogo não muda nada. Ainda 

confiamos no Joachim Low, 
não temos dúvidas. Temos 
de digerir esta derrota pri-
meiro, vai demorar algum 
tempo. Tudo correu mal. Te-
mos de aprender com isto", 
afirmou.

Desde 1931, a Alema-
nha não perdia por um pla-
car tão elástico. Naquela 
ocasião, o algoz foi a Áus-
tria, em amistoso, também 
pelo placar de 6 a 0. E a sele-
ção não levava seis gols em 
um só jogo havia 62 anos. 

A última vez aconteceu na 
decisão do terceiro lugar da 
Copa do Mundo de 1958, na 
Suécia, quando perdeu para 
a França por 6 a 3 e ficou na 
quarta posição.

Low disse após a go-
leada para a Espanha não 
encontrar explicação para 
o que aconteceu. "Não sei o 
que aconteceu com a equi-
pe. Quase não tivemos opor-
tunidades e não ganhamos 
um duelo. No segundo tem-
po tentamos pressionar alto 

para marcar e voltar ao jogo, 
mas a Espanha jogou muito 
melhor do que nós. Foram 
muito mais rápidos e efica-
zes", disse.

Questionado sobre se 
o seu lugar na seleção está 
sob risco após a derrota, o 
treinador afirmou: "Tem de 
perguntar a outras pessoas. 
Não sou eu que vou falar 
disso. Mas vamos ter de nos 
questionar. Vimos que não 
estamos tão bem como pen-
sávamos", completou.

Alemanha mantém técnico após goleada
Agência Estado

Vôlei de Praia

Álvaro e Alisson já de olho no Mundial

Depois de vencer a ter-
ceira etapa do Circuito Brasi-
leiro Open de Vôlei de Praia, 
no último final de semana, 
em Saquarema, no Rio de 
Janeiro, o paraibano Álvaro 
Filho, que faz dupla com o 
capixaba Alisson, já projeta 
as etapas do Mundial, que só 
ocorrerão em 2021. A dupla 
já está garantida nas Olim-
píadas de Tóquio e o atleta 
da Paraíba, que é medalhis-
ta Pan-Americano e reside 
no estado do Espírito Santo, 
passará alguns dias em João 
Pessoa, cidade em que resi-
de a família. “Neste ano de 
2020, ele (Álvaro Filho) ain-
da terá pela frente mais duas 
etapas do Circuito Brasilei-
ro, mas do Mundial, não vai 
haver porque a pandemia 
prejudicou o andamento do 
calendário. E como 2021 já 
vai ser o início da prepara-

ção para os Jogos Olímpicos, 
já é hora deles diminuírem a 
carga de treinamentos”, dis-
se Álvaro Magliano, pai de 
Álvaro Filho.

Alisson e Álvaro Filho 
já estão classificados para as 
Olimpíadas, porque no ano 
de 2019 foi a terceira dupla 
mais bem colocada no ran-
king do Circuito Mundial e 
foi a primeira do Brasil. Eles 
voltam às quadras nos dias 
26 e 29 deste mês de no-
vembro para mais uma eta-
pa do Circuito Brasileiro e 
ainda no mês de dezembro, 
que será o encerramento. As 
duas últimas etapas de 2020 
ocorrerão também no Rio 
de Janeiro. “Faltam só duas 
etapas para o encerramen-
to da temporada e o grande 
momento para a carreira da 
dupla será sem dúvida as 
Olimpíadas no ano que vem, 
que devido à pandemia não 
aconteceam neste ano de 
2020”, concluiu Magliano.

Stéfano Wanderley
Foto: Wander Roberto/CBV

A dupla Álvaro Filho e Alisson 
venceu 2 etapas do Circuito 
Brasileiro e já está garantida 
nas Olimpíadas de Tóquio

Jogadores da Seleção Brasileira, na 
última terça-feira, comemorando 
um dos gols da vitória sobre o 
Uruguai a quarta seguida

Foto: Lucas Figueiredo/CBF
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Equipes já se enfrentaram 11 vezes, em toda a história, com três vitórias para cada lado e cinco empates

Botafogo e Remo mostram 
equilíbrio nos confrontos

Após duas vitórias con-
secutivas e uma semana 
cheia para trabalhar, o Bota-
fogo do técnico Evaristo Piza 
terá a chance de, na próxima 
segunda-feira, às 20h no Al-
meidão, consolidar a boa fase 
e, em caso de vitória, chegar 
aos 21 pontos na tabela, pon-
tuação que, no atual modelo 
de disputa, jamais rebaixou 

uma equipe no Grupo A da 
Série C. Para tal, o Belo pre-
cisará novamente enfrentar 
um adversário complicado 
e bem colocado na tabela, o 
Remo-PA, vice-líder da cha-
ve com 26 pontos somados e 
que pode, em caso de vitória 
contra o Belo, já garantir nes-
sa rodada a sua classificação 
para a próxima fase.

No último confronto en-
tre as duas equipes, válido 
pela sétima rodada da com-

petição, as duas equipes em-
pataram em 0 a 0 jogando 
em Belém do Pará. Esse foi o 
11º confronto oficial entre as 
duas equipes e o quinto em-
pate registrado na história. O 
resultado reforçou o histórico 
de equilíbrio nesse confronto 
que tem anotadas três vitórias 
para cada lado. 

A disputa é tão equilibra-
da que até mesmo no recorte 
de jogos pela Série C, os nú-
meros seguem similares, pois, 

em 7 jogos, foram duas vitórias 
para cada lado e dois empates 
em 0 a 0, justamente o placar 
dos dois últimos encontros 
entre o time paraibano e os 
paraenses. Agora, com o novo 
embate, as equipes terão a 
oportunidade de desempatar 
esse histórico e se aproximar 
de seus principais objetivos 
nesse momento, a fuga do re-
baixamento para o Botafogo e 
a classificação para a segunda 
fase, no caso do Remo.

Enquanto o Belo chega 
para esse confronto embala-
do pelas duas vitórias segui-
das e a mudança nítida no 
ambiente do clube desde o 
fim das eleições no clube e o 
retorno de Evaristo Piza para 
o comando técnico. O Remo 
chega para esse desafio após 
perder em casa para o líder 
da competição, o Santa Cruz, 
em uma partida onde a equi-
pe teve 16 finalizações a mais 
que o seu adversário, mas 

acabou perdendo por 2 a 0.
Para o confronto decisivo 

contra o Remo, o Botafogo terá 
o desfalque do atacante David 
Batista que recebeu um ama-
relo no final da última partida, 
após o árbitro assinalar falta 
e anular um gol marcado por 
ele. Além do centroavante, o 
lateral Mário Sérgio ainda é 
dúvida para a partida e aguar-
da a liberação do departamen-
to médico para poder jogar na 
próxima segunda.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Faltando dois jogos para 
o encerramento da primeira 
fase do Campeonato Brasilei-
ro da Série D 2020, o Atlético, 
que ainda luta para tentar 
a classificação, não poderá 
contar, contra o Salgueiro-PE 
pela 13ª rodada, com o za-
gueiro e capitão da equipe, 
Egon, porque terá de cumprir 
suspensão automática, por 
causa da expulsão no empa-
te diante do Floresta-CE, na 
última rodada.

Em contrapartida, o 
técnico Celso Teixeira terá 
a volta do meio campista 
Patrick, que ficou de fora na 
rodada passada e está garan-
tido no duelo contra o clube 
pernambucano, marcado 
para o estádio Perpetão, no 

próximo domingo, às 16h.
O Trovão Azul está na 

sexta posição na tabela do 
Grupo 3 com 13 pontos e para 
conseguir o passaporte para 
o mata-mata precisa vencer 
os dois últimos jogos e torcer 
por tropeços das equipes que 
estão à frente como: Campi-
nense e Globo, que possuem 
14 pontos cada, e ocupam a 
quarta e quinta colocação, 
respectivamente.

“Nós da comissão técni-
ca estamos batalhando junto 
com os atletas e a diretoria 
para tentar dar à cidade de 
Cajazeiras essa classificação 
tão sonhada com um trabalho 
sério, com os pés no chão, e 
muita dignidade. Chegamos 
com essa missão de motivar 
e trabalhar muito para tentar 
o êxito nessa série D”, disse o 
treinador Celso Teixeira.

Egon desfalca Atlético 
contra o Salgueiro

O campeão paraibano 
de 2020, ao menos no am-
biente político interno, se-
gue tranquilo, pois ao térmi-
no do período de inscrições 
para as eleições do clube 
- finalizado na última terça-
feira - apenas uma chapa foi 
registrada, a do atual presi-
dente Walter Júnior que terá 
como seu vice o atual dire-
tor de Patrimônio do Galo, 
João Paiva Filho. As eleições 
vão ocorrer no próximo sá-
bado (21) das 8h às 13h na 
sala de imprensa do Estádio 
Presidente Vargas.

Enquanto briga para 
se manter na Série C, o Galo 
que soma 17 pontos na ta-
bela e está, nesse momento, 
na zona de rebaixamento 
para a quarta divisão - um 
ponto atrás da Jacuipense
-BA e do Botafogo, oitavo e 
sétimo colocados, respecti-
vamente - tenta solucionar 
a má fase dentro de campo 
e também fechar as folhas 
salariais do clube que estão 
atrasadas. Segundo fon-
tes ligadas ao clube, hoje, 
cerca de 80% dos salários 
de setembro e a totalidade 
do mês de outubro ainda 
não foram pagos, além dos 
rendimentos de novembro 
que já estão vencendo, to-
talizando assim cerca de 

três meses de atraso.
Visando o cumprimento 

dessas obrigações contra-
tuais com atletas e funcioná-
rios, o presidente do clube 
Walter Júnior se reuniu no 
começo da semana, em Na-
tal-RN com investidores, po-
rém, não obteve sucesso nas 
negociações e agora busca 
novas alternativas para le-
vantar cerca de R$ 250 mil 
reais até o próximo domingo, 
quando o Treze terá um jogo 
decisivo contra a Jacuipense 
fora de casa, às 20h, no Es-
tádio Pituaçu, em Salvador.
Mesmo nesse cenário con-

turbado, o atual e próximo 
presidente do Treze, Walter 
Júnior, se mostrou confiante 
com a manutenção do Galo 
na Série C e o cumprimento 
das obrigações financeiras 
do clube, ressaltando que as 
atuais dificuldades estão re-
lacionadas com a pandemia 
da Covid-19. Walter também 
projetou realizações para a 
sua próxima gestão. 

“Atravessamos perío-
dos de muitas dificuldades 
e em 2020, mesmo dentro 
do contexto da pandemia, 
voltamos a vencer, após um 
longo período, o campeo-

nato estadual. Infelizmen-
te tivemos alguns resulta-
dos inesperados na Série 
C, mas tenho certeza que 
com muita luta e a união 
prevalecendo nós iremos 
conseguir manter o Treze 
na divisão. A partir disso, 
espero nesse novo manda-
to concluir os projetos que 
demos início a exemplo da 
regularização fiscal do clu-
be e o fim dos bloqueios 
financeiros. Com isso a re-
tomada dos investimentos 
virá para que possamos 
buscar novos sonhos como 
o nosso CT”, comentou.

Mesmo enfrentando uma crise, a 
eleição do Treze terá chapa única
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O atual presidente, Walter Junior (D), é candidato à reeleição e terá como vice-presidente, João Paiva Filho (E)

Foto: Ascom/Treze
Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

Foto: Ascom/Atlético

No Atlético, os jogadores treinam com esperanças de classificação

Foto: Ascom/Botafogo

Após duas vitórias seguidas, os 
jogadores do Botafogo estão 

motivados para enfrentar o Remo 
na próxima segunda-feira
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09h00min, na sala da CPL. Maiores informações na sala da CPLno horário de expediente normal 
de 08:00 as 13:00 horas ou através do e-mail: licitacaoaroeiras@gmail.com.

Aroeiras - PB, 18 de novembro de 2020.
Alysson dos Santos Gomes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Reforma, Ampliação da Escola Municipal José Lins Sobrinho e Construção de Quadra 
Coberta - Areia/Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00012/2020
VIGÊNCIA: até 18/05/2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00370/2020 - 19.11.20 - 

OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 434.504,59.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Dezembro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material de construção para a Secretaria 
de Educação de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 19 de Novembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2020
REPUBLICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-
CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 015/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ANALISADOR 
HEMATOLÓGICO).  Data de abertura: 02/12/2020 às 09h00min (horário local), por meio do site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço: Av. Nossa Sra. do Desterro, 
1040, Bairro Novo, (Sede Provisória da CPL), no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail:cplboqueirao@gmail.com.Edital:www.boqueirão.pb.gov.br;ttps://
www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 18 de novembro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Coxixola – PB, TORNA PÚBLICO, para 

os fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que após análise detalhada 
do Recurso Administrativo interposto pela empresa DIAS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 
17.421.938/0001-88, respaldada na forma do art. 109,§ 1º da Lei 8.666/93, decido por Reconhecer 
do Recurso manifestamente tempestivo e, no mérito, hei por bem, NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
Mantendo-se a decisão anteriormente prolatada, declarando INABILITADA a empresa DIAS 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, na Tomada de Preços n.º 00008/2020. No mesmo ato informamos 
a Abertura das Propostas de Preço das Empresas Habilitadas para o dia 23/11/2020, às 09h00min. 
A CPL comunica que os autos do processo se encontra com vista fraqueada aos interessados, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Avenida Manoel José das Neves, 42, 
Centro – Coxixola/PB. 

Coxixola – PB, 18 de novembro de 2020. 
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.041/2020/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.041/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa jurídica:  LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS – ME, com vistas a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO,  PLACAS 
DE SINALIZAÇÃO LUMINESCENTES  E SUPORTE PARA PISO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – até 31 de dezembro de 2020, embasada no art. 1, inciso I, alínea “b” da 
lei nº 14.065/2020, no valor total de R$  28.805,00 (vinte e oito mil, oitocentos e cinco reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1017.2121/ 
08.243.1029.2126/ 08.244.1018.2127/ 08.244.1018.2123/ 08.243.1017.2115/ 04.122.2001.2128/ 
08.243.1018.2114/ 08.244.1017.2116 e 08.244.1018.2119/ 08.244.1018.2118  Elemento da Despesa: 
3390.39/ 4490.52/ 3390.30 .Fonte de Recursos: 1311/ 1001.

Campina Grande, 16 de novembro de 2020.
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.108/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.108/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS – ME. OBJETO CONTRA-
TUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES 
DE INCÊNDIO,  PLACAS DE SINALIZAÇÃO LUMINESCENTES  E SUPORTE PARA PISO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.041/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 1, I, 
ALÍNEA “B” DA  LEI Nº 14.065/2020. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2121/ 2126/ 2127/ 2123/ 2115/ 
2128/ 2114/ 2116/ 2119 E 2118  ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30/ 3390.39/ 4490.52. FONTE 
DE RECURSOS: 1311/1001, SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO E LEÔNIDAS JOSÉ 
ALVERGA DE MEDEIROS. VALOR GLOBAL: R$ 28.805,00 ( VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS 
E CINCO REAIS). DATA DE ASSINATURA: 16/11/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
Secretário Municipal de Assistência Social

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00032/2020

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 DV00032/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para a confecção do Presépio Natalino, reconstituindo a 
cena do nascimento de Jesus, nas dependências externas da STTP; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - R$ 17.000,00.

Campina Grande - PB, 18 de Novembro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a confecção do Presépio Natalino, reconstituindo a 

cena do nascimento de Jesus, nas dependências externas da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00032/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 04.122.2001.2092 – Ações 
administrativas da STTP 33.90.39 99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 1001 – Re-
cursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 18/01/2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de 
Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00081/2020 - 18.11.20 - NIVALDO 
RODRIGUES DA SILVA FILHO - R$ 17.000,00.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação do Observatório Nacional de Segurança Viária – ONSV, para auxiliar o 

Município no Planejamento, desenvolvimento e execução de estratégias que envolvem educação, 
fiscalização e engenharia de transito com foco em ações que visem à redução imediata de mortes 
e sequelados permanentes. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00033/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos 14.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de trânsito 
33.90.39 99 – 1001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 18/11/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00082/2020 - 18.11.20 - Observatorio Nacional de Segurança Viaria e Veicular 
- ONSV - R$ 10.200,00.

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00033/2020
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 DP00033/2020, 
que objetiva: Contratação do Observatório Nacional de Segurança Viária – ONSV, para auxiliar o 
Município no Planejamento, desenvolvimento e execução de estratégias que envolvem educação, 
fiscalização e engenharia de transito com foco em ações que visem à redução imediata de mortes 
e sequelados permanentes; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: Observatório Nacional de Segurança Viária e Veicular – ONSV - R$ 10.200,00.

Campina Grande - PB, 18 de Novembro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DEACRÉSCIMO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESALG PRODUTOS HOSPI-

TALARES LTDA. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MEDIAN-
TE REQUISIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 
8.666/93, e alterações.CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:Ao valor inicial da 
planilha da vencedora, ao realizar-se a fiscalização do cumprimento do contrato Nº 00015/2020, 
celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI e a empresa LG PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no fornecimento de material 
hospitalar e material odontológico, mediante requisição, objeto do Pregão Presencial Nº 00012/2020 
- CPL, verifica-se que o valor global do Contrato Nº 00015/2020 – de R$ 60.394,30 (Sessenta Mil, 
Trezentos e Noventa e Quatro reais e Trinta centavos), já se esgotou, sendo acrescido o valor de R$ 
15.097,13(Quinze Mil, Noventa e Sete Reais, Treze Centavos), passando a prevalecer o valor de R$ 
75.491,43 (Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais, Quarenta e Três Centavos). 
Este aumento se justifica pelos seguintes motivos: Aumento da demanda de materiais hospitalares 
e materiais odontológicos; Ainda estamos no mês de Novembro de 2020, e o valor contratual já se 
exauriu e as atividades administrativas, para o corrente ano, só terminam em 31/12/2020. Signatá-
rios: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS ELG PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.Cubati/PB, 16 de Novembro de 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00012/2020

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 DP00012/2020, 
que objetiva: 2ª AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO 
COVID–19, AMPARADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 0004/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EMMANUELLE MALKA 
BEZERRA DELFINO TORQUATO - R$ 29.900,00.

Caraúbas - PB, 12 de Novembro de 2020
LEONARDO ENEAS ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa do ramo pertinente para prestar serviços de acesso à rede de dados (internet link dedicado 
– Banda Larga) com 1.5 GB, paras as Secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - R$ 5.980,00.

Damião - PB, 18 de Novembro de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para prestar serviços de acesso à rede 

de dados (internet link dedicado – Banda Larga) com 1.5 GB, paras as Secretarias deste Muni-
cípio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Damião: 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004, 03.00 
– SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.123.1002.2008; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, 12.362.2006.2013, 12.361.2006.2014, 12.361.2006.2015, 12.361.2006.2016,12.361.
2006.2018,12.365.2006.2021,12.365.2006.2022,12.266.2006.2023, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10.301.2009.2029,10.301.2009.2030,10.302.2012.2031,10.301.2012.2033 (SEC. DE 
SAÚDE),07.00– FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), 08.243.2013.
2038,08.243.2014.2039,08.244.2013.2040, 08.244.2013.2041,08.244.2013.2042,08.244.2013.204
4; 08.00 – SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA –15.452.1002.2046; 09.00 – SECRETARIA DE 
TRANSPORTE DE TRÂNSITO – 26.122.1002.2048. ELEMENTO DE DESPESA:33.90.30 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00100/2020 - 18.11.20 
- INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - R$ 5.980,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, mediante requisição periódica, para 

atender as necessidades de diversas Secretarias deste município, com pronta entrega, devendo 
ocorrer quando necessário nos quantitativos solicitados pela Secretaria requisitante. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à 
demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00091/2020 - 
Merilucia da Silva - ME - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 8.865,97. ASSINATURA: 17.11.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição de material elétrico destinado a manutenção da iluminação pública deste 

municipio de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2020. ADITA-
MENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00185/2020 - G + e Representacao e Comercio de Material de 
Construcao Eir - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 6.760,00. ASSINATURA: 07.10.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
SÉTIMO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2018.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 376/2018 datado de 19/06/2018 e com término de vigência em 19/10/2018, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 20/02/2019, ao Segundo Aditivo com vigência até 
21/06/2019, ao Terceiro Aditivo com vigência até 22/10/2019, ao Quarto Aditivo de Prazo com 
vigência até 23/02/2020, ao Quinto Aditivo de Prazo com vigência até 24/06/2020 e  ao Sexto 
Aditivo de Prazo com vigência até 25/10/2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando 
a Contratação de empresa no ramo pertinente para Pavimentação em Paralelepípedos em diversas 
Ruas do Município, conforme Contrato de Repasse nº 1030.564-75/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME – CNPJ: 35.590.090/0001-
00- HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES

JUSTIFICATIVA: Em razão do procedimento de reprogramação pelo qual passou este contrato 
para ampliação de meta da Rua Antonio Freitas de Albuquerque Filho (contratada como Rua Napo-
leão Laureano  (trecho),  ficou prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 22/10/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 26/02/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 00018/2019 datado de 15/10/2019 e com término de vigência em 
15/10/2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSES-
SORIA, CONSULTORIA E OUTROS.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
– ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI. CONTRATADA: FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - 
ME – CNPJ: 15.668.903/0001-12- FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS

JUSTIFICATIVA: Em virtude do serviço contábil ser prestado de forma continuada, sendo neces-
sário a sua prorrogação para que o Instituto não sofra solução de continuidade.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 09/10/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31/12/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DE 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.° 00492/2020 – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 10/2020. A Prefeitura Municipal de Guarabira/PB, torna público o 1º termo de 
apostilamento, O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação do Contrato 
de nº 492/2020 por parte da Administração, visando alterar o preâmbulo do Aditivo, de modo que 

Onde se ler:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID P. TOTAL
01 Rua Elói Pereira – Bairro do Rosário UND 228.539,58

02 Rua Manoel Ramiro – Bairro do Rosário UND 278.912,74

Leia-se: 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID P. TOTAL
01 Rua Elói Pereira – Bairro do Rosário UND 278.912,74

02 Rua Manoel Ramiro – Bairro do Rosário UND 228.539,58

, baseado no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Ratificam-se as de-
mais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Contrato n.° 00492/2020 e seu Primeiro de 
Prazo, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

Guarabira, 18 de novembro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RESULTADO PROPOSTA

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

município de Imaculada–PB. Licitante Declarado Vencedor e respectivo valor total da contratação: 
POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Valor: R$ 206.255,78. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Fe-
deral nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. 

Imaculada - PB, 18 de novembro de 2020
GLEITON CARMO SILVESTRE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que Ratifico a CHAMADA PÚBLICA Nº 

002/2020, com base no Parecer da procuradoria Jurídica do Município e outras informações que 
constam dos autos, em favor da empresa OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI, CNPJ nº 
00.518.251/0001-62.

OBJETO: Credenciamento de entidades para contratação de Procedimentos de Oftalmologia, 
para atender as necessidades da população do Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 994.727,13 (Novecentos e noventa e quatro mil setecentos e vinte e sete 
reais e treze centavos).

FONTES DE RECURSOS: FUS, FAEC e FPM.
Ingá(PB), 26 de outubro de 2020.

ROBÉRIO LOPES BURITY
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09078/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09065/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/056910
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE E-READER (LEITOR 

DE LIVROS DIGITAIS), CUJOS QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, PREÇOS E FORNECE-
DORES FORAM PREVIAMENTE DEFINIDOS ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
EM EPÍGRAFE. 

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09065/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: CEK INFORMÁTICA EIRELI EPP CNPJ: 00.949.640/0001-42 FONE/FAX: (47)3059-
1833/(47) 99105-7860 END.: RUA PASTOR QUAST, 155- CENTRO- SÃO BENTO DO SUL- SC 
CEP: 89.280-055 EMAIL: cekinformatica@gmail.com

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

1 Unid

E-reader (leitor de 
livros digitais) 3.347

R$ 390,00
(Trezentos 
e noventa 

reais).

R$ 
1.305.330,00
(Um milhão, 
trezentos e 

cinco mil, tre-
zentos e trinta 

reais).

AMAZON 
KINDLE

2 Unid
E-reader (leitor de 
livros digitais) 177

R$ 390,00
(Trezentos 
e noventa 

reais).

R$ 69.030,00
(Sessenta e 

nove mil e trinta 
e reais).

AMAZON 
KINDLE

Valor Total: R$ 1.374.360,00 (Um milhão, trezentos e setenta e quatro mil e trezentos e 
sessenta reais).

  João Pessoa, 18 de novembro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura. 

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO Nº 33001/2020

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 33001/2020 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABO-
RAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PAISAGÍSTICO DA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, EM 
JOÃO PESSOA/PB.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33002/2020.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: QUATROR CF LTDA., CNPJ (MF) nº 06.513.480/000182
OBJETO: o prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, em 

decorrência da necessidade de se prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de execução.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) Classificação Funcional: 08.108.15.451.5365.1290 – Implan-

tação e Execução de Obras Especiais; b) Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – outros serviços de 
terceiros – pessoa jurídica; c) Fontes de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários, integrante do PPA 
2018/2021, pertencente ao orçamento da Secretaria de Planejamento.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2020

João Pessoa, 18 de novembro de 2020.
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário de Planejamento
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33008/2020

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33008/2020, Processo Adminis-
trativo nº2020/015169, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 
DO PARQUE LINEAR NAS 3 (TRÊS) RUAS NOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, e 
com base no Relatório final da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto 
para a empresa NV CONSTRUÇÕES EIRELI, com a proposta comercial vencedora no valor de R$ 
6.069.092,30 (Seis Milhões Sessenta e Nove Mil Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos), estando 
compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa 18 de novembro de 2020.
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09078/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09065/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/056910

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE E-READER (LEITOR 
DE LIVROS DIGITAIS), CUJOS QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, PREÇOS E FORNECE-
DORES FORAM PREVIAMENTE DEFINIDOS ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
EM EPÍGRAFE. 

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09065/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: CEK INFORMÁTICA EIRELI EPP CNPJ: 00.949.640/0001-42 FONE/FAX: (47)3059-
1833/(47) 99105-7860 END.: RUA PASTOR QUAST, 155- CENTRO- SÃO BENTO DO SUL- SC 
CEP: 89.280-055 EMAIL: cekinformatica@gmail.com

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

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

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

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, torna público que após aná-
lise do recurso e contrarrazão, apresentados pelas empresas Castro & Rocha Ltda e Resolve 
Construções eServiços Elétricos Eireli, respectivamente, referente a Proposta Técnica, mantém 
o seguinte resultado:

EMPRESA LICITANTE

QUALIFICAÇÃO 
DAS PROPOSTAS

SIM NÃO

FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA  X

CASTRO & ROCHA LTDA  X

DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI X  

RESOLVE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI X  
 

Comunica também que a continuidade do Processo Licitatório em epígrafe, a fase de lances, 
ocorrerá às 10:30h do dia 19 de novembro de 2020.

Santa Rita - PB, 17 de Novembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 17 de novembro de 2020. 
 A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GES-

TÃODO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E M:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00020/2020, que 

objetiva: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor:

- SM CORDEIRO DE MELO EIRELI
CNPJ: 05.560.250/0001-08
Valor R$: 112.647,50
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUIZ EDUARDO ALENCAR ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMUNICADO
Pregão Presencial nº 026/2020 

Processo nº 162/2020
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

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

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, torna público que após análise 
do recurso e contrarrazão, apresentados pelas empresas SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE 
DE QUALIDADE LTDA e SINALVIDA – DISPOSITIVOS DE SEGURANCA VIARIA LTDA, respec-
tivamente, referente a Habilitação, o seguinte resultado:habilitada para os Lotes 1 e 2 a empresa 
SINALVIDA – DISPOSITIVOS DE SEGURANCA VIARIA LTDA - CNPJ: 04.523.923/0001-89; 
habilitada para o Lote 3 a empresa SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - 
CNPJ: 11.574.829/0001-14.O teor da decisão encontra-se com vista franqueada aos interessados, 
na Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita, 17 de novembro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI’S, ALCOOL EM 

GEL 70% E ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS 
DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO 
DA CIDADANIA 369/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00018/2020. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe. VIGÊNCIA: até 18/01/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00192/2020 
- 18.11.20 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 
04.064.641/0001-60 - R$ 34.397,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00018/2020

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 DP00018/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI’S, ALCOOL EM 
GEL 70% E ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS 
DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO 
DA CIDADANIA 369/2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 34.397,00.

São João Rio do Peixe - PB, 10 de Novembro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE 
MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JANDERSON 
COSTA LEAO LIMA - R$ 69.100,00.

São João Rio do Peixe - PB, 18 de Novembro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES (REMANESCENTES DO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2020) 
PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA 
– ME - R$ 3.130,00; MARCOS JULIANO DA SILVA - R$ 1.399,00; R1 COMERCIO E SERVICOS 
EM INFORMATICA EIRELI - R$ 42.000,00.

São João Rio do Peixe - PB, 18 de Novembro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (REMANESCENTES DO PRE-

GÃO PRESENCIAL 00021/2020) PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO 
RIO DO PEIXE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2020. DOTAÇÃO: SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490520000 
00149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 
00195/2020 - 18.11.20 - CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME - R$ 3.130,00; CT Nº 
00196/2020 - 18.11.20 - MARCOS JULIANO DA SILVA - R$ 1.399,00; CT Nº 00197/2020 - 18.11.20 
- R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - R$ 42.000,00.

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de novembro de 2020   17
Publicidade



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

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de Quadra Po-
liesportiva Coberta para a E.M.E.I.F. Joaquim Pereira Lima, no município de São José de Piranhas 
– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00011/2020. DOTAÇÃO: 05.00 – Secretaria 
Municipal de Educação; 12.361.2006.1058 – Construção de Quadra esportiva Escolar; 111.000000 
– Receitas e Impostos e de Transferências de Impostos – Educação; 4.4.90.51.01 – Obras e Insta-
lações; 12.361.2006.2116 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO – FUNDEB; 1130000.00 - Transferências do FUNDEB 40%; 4.4.90.51.01 – Obras 
e Instalações. VIGÊNCIA: até 17/11/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São José de Piranhas e: CT Nº 00210/2020 - 17.11.20 - AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI - R$ 310.356,18.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 00030/2020-CPL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS; CONTRATADA: 
FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI. CNPJ nº 33.039.726/0001-97. OBJETO: Aquisição de Equipa-
mentos para as Escolas Municipais. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão unilateral contratual 
em questão encontra amparo no dispositivo do art. 79, inciso I e parágrafo primeiro, e art. 78, inciso 
I da Lei Federal nº 8.666/93. DISPOSIÇÕES FINAIS: Fica rescindido o contrato a partir da data 
de assinatura do termo de rescisão contratual. DATA ASSINATURA: 17 de Novembro de 2020.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, Licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, às 09hs00min, dia 01 de Dezembro de 2020. Objeto:Aquisição de Equipamentos para as 
Escolas Municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
8666/93; Lei Federal nº 10.520/02; Decreto Municipal nº 008/09. Os interessados poderão retirar 
o edital e Anexos pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com e no 
site: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 18 de Novembro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 57
Processo Inicial nº 0028336-4/2019

Processo de Instrução nº 0000698-5/2020
A Comissão de Sindicância, instituída pela portaria nº 020 de 13 de janeiro de 2020, publicada 

no Diário Oficial do Estado em 16 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei comple-
mentar nº 58/2003, resolve:

CITAR o (a) Sr (a)Flávia Nascimento, Funcionária da O.S. ECOS, a fim de apresentar DEFESA 
ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias úteis com relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO 
DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITAno prazo legal, o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 16:30.

João Pessoa, 10 de novembro de 2020.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 58
Processo Inicial nº 0028336-4/2019

Processo de Instrução nº 0000698-5/2020
A Comissão de Sindicância, instituída pela portaria nº 020 de 13 de janeiro de 2020, publicada 

no Diário Oficial do Estado em 16 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei comple-
mentar nº 58/2003, resolve:

CITAR o (a) Sr (a)Karla Galvão, Funcionária da O.S. ECOS, a fim de apresentar DEFESA 
ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias úteis com relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO 
DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITAno prazo legal, o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 16:30.

João Pessoa, 10 de novembro de 2020.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 59
Processo Inicial nº 0028336-4/2019

Processo de Instrução nº 0000698-5/2020
A Comissão de Sindicância, instituída pela portaria nº 020 de 13 de janeiro de 2020, publicada 

no Diário Oficial do Estado em 16 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei comple-
mentar nº 58/2003, resolve:

CITAR o (a) servidor (a)Abelardo Serrano de Castro, matrícula nº 617.347-1, a fim de apresentar 
DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias úteis com relação aos fatos que lhe são imputados 
no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITAno prazo legal, o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 16:30.

João Pessoa, 10 de novembro de 2020.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 60
Processo Inicial nº 0028336-4/2019

Processo de Instrução nº 0000698-5/2020
A Comissão de Sindicância, instituída pela portaria nº 020 de 13 de janeiro de 2020, publicada 

no Diário Oficial do Estado em 16 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei comple-
mentar nº 58/2003, resolve:

CITAR o (a) servidor (a)Paula Gardênia Arruda Lira, matrícula nº 183.194-1, a fim de apresentar 
DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias úteis com relação aos fatos que lhe são imputados 
no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITAno prazo legal, o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 16:30.

João Pessoa, 10 de novembro de 2020.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância

COMARCA DE ALAGOA GRANDE-PB. VARA UNICA. EDITAL DE CITACAO. Prazo: 20 dias. 
Processo: 0801281-75.2017.815.0031. Ação: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICAL. EXEQUEN-
TE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. EXECUTADO: IVANELSON FRANCISCO DA SILVA. 
O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar 
ou conhecimento deste tiver, que por este Juízo foi determinada a citação do Senhor IVANELSON 
FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, casado, produtor agropecuário, inscrito no CPF/MF sob o nº 
602.010.024-34 e no RG sob o nº 1212058 SSP - PB, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, 
no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida no valor de R  62.651,68 (sessenta e dois 
mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), ou oferecer embargos no prazo 
de 15 (quinze) dias, conforme os artigos 829 e 915, ambos do CPC. Não efetuado o pagamento no 
prazo de três dias, será realizada penhora de bens suficientes à garantia do débito. Os honorários 
foram fixados em 10  (dez por cento) sobre o valor do debito, verba essa que será reduzida pela 
metade caso o executado efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art.827, §1º). Para a 
provável hipótese de revelia, será nomeado curador especial. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, o presente Edital será publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado 
nesta cidade de Alagoa Grande/PB, aos 05 de novembro de 2020. Eu, Adriana Porfírio Lino dos 
Santos, Técnica Judiciária, o digitei. Dr. Jose Jackson Guimaraes, Juiz de Direito. 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA Nº 057/2018, 

CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA – CINEP E A ULTRAMEDINDÚSTRIA 

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2020, nesta Cidade de João Pessoa, capital do 

Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade 
de economia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de 
Operações, respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro 
civil, inscrito no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), 
residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, 
brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de 
identidade nº 2.197.172 (SSP/PB),residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com 
base na legislação pátria vigente, resolve por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato 
Particular de Compra e Venda, firmado em19 de Novembro de 2018,com a empresaULTRAME-
DINDÚSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº27.677.008/0001-43,que tem por 
objeto, formalmente,um imóvel com área total de7.600,00 m2 (sete mil e seiscentos metros qua-
drados), constituído pelo Lote 02 da Quadra 03, do Distrito Industrial do Conde – I Etapa,município 
do Conde–PB, com oslimites e confrontações de conformidade com a Ficha Cadastral do Imóvel 
constante dos autos do Processo Administrativo CINEP nº 0391/2017 (fls. 98/101),operando-se tal 
rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a 
empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente as previsões contidasnas 
CláusulasSétima e Nona, do Contrato Particular de Compra e Venda em questão,queestabelecem 
a rescisão em razão da inadimplência pelo não pagamento de IPTU e TCR,e da não instalação 
do empreendimento no prazo de 12 (doze) meses (condição resolutiva);CONSIDERANDO, ainda, 
o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA 
E VENDA, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de 
seus Diretores respectivamente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme Resolução 
de Diretoria n° 108/2020, datada de 09 de Novembro de 2020, razão pela qual cessam todos os 
direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades pelos atos 
já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os funda-
mentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO PARTICULAR 
DE COMPRA E VENDA Nº057/2018firmado em 19 de Novembro de 2018, celebrado entre aCOM-
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRESAULTRAMEDINDÚSTRIA 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 27.677.008/0001-43.

João Pessoa, 11 de Novembro de 2020.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO
Diretor Presidente

RICCELLY FARIAS DE LACERDA
Diretor de Operações

 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 
N.º 020/2001, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A 
EMPRESA JOSÉ ROBERTO BARRETO 

FERREIRA DA CUNHA FILHO - ME.
Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2020, nesta Cidade de João Pessoa, capital do Estado da 

Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de economia 
mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o 
n° 09.123.027/0001-46, representada por seus Diretores Presidente e de Operações, respectiva-
mente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 
024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), residente e domiciliado 
na Cidade de João Pessoa, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, brasileiro, casado, Engenheiro 
Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de identidade nº 2.197.172 (SSP/PB), 
residente e domiciliado em João Pessoa/PB, com base na legislação pátria vigente, resolve por 
bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento Particular de Compra e Venda N.º 020/2001, 
firmado em 30 de Outubro de 2001, e respectivo PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL, estabelecidos 
com a EMPRESA JOSÉ ROBERTO BARRETO FERREIRA DA CUNHA FILHO - ME, inscrita no CNPJ 
sob o n° 02.352.075/0001-67, que tem por objeto, formalmente, uma área total medindo 1.155,00m² 
(mil cento e cinquenta e cinco metros quadrados), constituída pelo Lote 472, da Quadra 251, Via 
Local 10, no Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa, Estado da Paraíba, operando-se tal 
rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que 
a empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente as previsões contidas 
nas Cláusulas Nona (das Condições Resolutivas), alínea “b”, e Cláusula Oitava, ambas do Contrato 
Particular de Compra e Venda nº. 020/2001; e Cláusula Quarta (das Condições Resolutivas), “a” e seu 
Parágrafo Primeiro, do Primeiro Aditivo ao Contrato nº. 020/2001, este formalizado em 27/02/2015. 
As sobreditas Cláusulas Resolutivas estabelecem a imprescindibilidade de pleno funcionamento das 
atividades empresariais a que se destina a área adquirida e respectivas benfeitorias, se houver; a 
Obrigação da Promissária Compradora, a partir da assinatura do instrumento contratual nº. 020/2001 
(30/10/2001),em adimplir todos os tributos relativos ao imóvel objeto do contrato, além das despesas 
com água, energia e outras necessárias ao seu funcionamento, conservação e manutenção; além 
da obrigação da Promissária Compradora em iniciar as obras de instalação do empreendimento e 
as atividades produtivas plenas da empresa no prazo de 06 (seis) meses, a partir da assinatura do 
Primeiro Aditivo Contratual (27/02/2015), disposições contratuais descumpridas. Deste modo, em 
observância da instrução dos Processos Administrativos CINEP ns°. 0274/2014 (Volumes I, II e III, 
Sic), apenso n°. 1373/2002 (Sic) e Processo Administrativo CINEP nº. 237/2020 (1Doc); CONSI-
DERANDO o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR 
DE COMPRA E VENDA N.º 020/2001, E RESPECTIVO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL, a 
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP o faz por decisão de seus Diretores Presidente 
e de Operações, infra-assinados, conforme Resolução de Diretoria n° 047/2019, datada de 28 de 
novembro de 2019, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta 
data, excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos do referido instru-
mento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO 
DE PLENO DIREITO O INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA N.º 020/2001, E 
RESPECTIVO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL,CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DE-
SENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA JOSÉ ROBERTO BARRETO FERREIRA 
DA CUNHA FILHO - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 02.352.075/0001-67.

João Pessoa, 18 de maio de 2020.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

RICCELLY FARIAS DE LACERDA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

 COMARCA DE VESPASIANO - 2ª VARA CÍVEL DE VESPASIANO - PROCESSO PJE 
5001608-50.2019.8.13.0290 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - Ficam convocados todos os credores das Recuperandas 
ICAL INDÚSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA. (CNPJ: 17.157.264/0001-56), UNIÃO ADMINISTRA-
ÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (CNPJ: 21.669.288/0001-61), COBRASCAL 
INDÚSTRIA DE CAL LTDA. (CNPJ: 44.062.636/0001-33), EIMCAL - EMPRESA INDUSTRIAL DE 
MINERAÇÃO CALCÁRIA LTDA. (CNPJ: 17.335.274/0002-15), FABRICAL FABRICA DE CAL S.A. 
(CNPJ: 21.443.607/0001-16), MINERAÇÃO MONTREAL LTDA. (CNPJ: 70.967.971/0001-90), 
MINERAÇÃO PEDRA BONITA LTDA. (CNPJ: 20.186.102/0001-50), MINERAÇÃO JOÃO PESSOA 
LTDA. (CNPJ: 19.627.094/0001-51), PEDREIRAS OMACIL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA. 
(CNPJ: 15.132.871/0001-36), PYLA PEDREIRA YOLITA LTDA. (CNPJ: 06.963.557/0001-04) e 
USIBRITA LTDA. (CNPJ: 18.820.688/0001-11), para comparecer e se reunir em ASSEMBLEIA 
GERAL DE CREDORES, presidida pela Administradora Judicial, Inocêncio de Paula Sociedade 
de Advogados, na pessoa do responsável pela condução do processo de recuperação, Dr. Dídimo 
Inocêncio de Paula, OAB-MG 26.226, a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 27 de novembro 
de 2020, às 10 horas, com início do credenciamento às 08 horas e encerramento às 10 horas, em 
primeira convocação, ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de credores 
titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja 
quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em segunda 
convocação, a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 04 de dezembro de 2020, às 10 horas, 
com início do credenciamento às 08 horas e encerramento às 10 horas, a qual será instalada com 
a presença de qualquer número de credores. A assembleia ora convocada será realizada com a 
seguinte ordem do dia: A- aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial 
apresentado pelo devedor; B- qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. 
O Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas, está colacionado nos IDs nº 
73534603 a 73534608 dos autos da Recuperação Judicial nº 5001608-50.2019.8.13.0290, podendo 
ser consultado tanto nos autos quanto no site da Administradora Judicial no seguinte endereço 
eletrônico: https://inocenciodepaulaadvogados.com.br/icaldownloads/#link. Nos termos do § 4º do 
art. 37 da Lei 11.101/2005, o credor poderá ser representado na assembleia geral por mandatário 
ou representante legal. Em razão do conclave ser realizado na modalidade virtual, o credor deverá 
encaminhar ao administrador judicial em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista 
neste aviso de convocação para a realização da Assembleia, documento hábil que comprove 
seus poderes ou a indicação do ID dos autos do processo de recuperação judicial. As informações 
para participação do conclave virtual estão descritas na manifestação da Administradora Judicial 
juntada aos autos do processo de recuperação judicial no dia 03/09/2020 e disponibilizado no site 
da administradora judicial, no seguinte endereço eletrônico: https://inocenciodepaulaadvogados.
com.br/ical-downloads/#link

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280720573/2020                
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS SES/HRC Nº 01/2020
O Diretor do Hospital Regional de Cajazeiras, com base nas informações constantes do Processo 

25.213.280720573.2020, referente a Tomada de Preços SES/HRC nº 01/2020, que tem como objeto 
Contratação de empresa especializada em engenharia, para a execução dos serviços de ADEQUA-
ÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA TOMÓGRAFO do Hospital Regional de Cajazeiras, 
ADJUDICA E HOMOLOGA o procedimento licitatório acima para a empresa NSEG CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ 16.715.147/0001-06, com o valor global de R$ 173.766,42 (cento e setenta e três 
mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), declarando-a vencedora da 
mencionado certame, por apresentar o menor preço global para a execução do objeto licitado.

Cajazeiras - PB, 13 de novembro de 2020.
MANOEL TÉLAMON ARRUDA FILHO

Diretor Geral
MAT. 187.189-7

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 02/12/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE RAQUETES SEMENTES DE PALMA FORRAGEIRA (ORELHA DE ELEFANTE 
MEXICANA), KITS DE IRRIGAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, CARROS DE MÃOS, ENXADAS, CA-
NETAS ESFEROGRÁFICAS E OUTROS, destinada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-01158-8
                                                                                                    João Pessoa, 18 de novembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL 
DE JOÃO PESSOA - Rua da República, 906 - Centro - João Pessoa/PB - ELEIÇÕES SINDICAIS - 
EDITAL INFORMATIVO DO PLEITO. O Presidente do sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, 
faz saber a quem este edital virem ou dele tomarem conhecimento que, em eleição realizada dia 13 
de novembro de 2020, na sede do sindicato, sita à Rua da República, 906 - Centro - João Pessoa/
PB e nas empresas AMBEV, REFRESCOS GUARARAPES e SIDNEY C. DORE, todas localizadas 
no Distrito Industrial - João Pessoa/PB, foi eleita a única chapa registrada como concorrente à eleição 
a que se refere o Aviso publicado nos dias 15 e 16 de setembro de 2020, nos jornais “JORNAL DA 
PARAÍBA”, “A UNIÃO” e no “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO”, a saber: DIRETORIA-EFETIVOS: José 
Humberto de Freitas, Roberto Pereira Dutra Filho e José Francisco da Silva; DIRETORIA-SUPLENTES: 
João Alves Flor, André Luiz Ferreira Alves e Ivanilson Monteiro; CONSELHO FISCAL-EFETIVOS: 
José Francisco do Nascimento Filho, Adonias de Lima Silva e José Espedito da Silva; CONSELHO 
FISCAL-SUPLENTES: Ednaldo Zacarias Moreira, Raulston Mariano da Silva e Alberto de Souza 
Sérgio; DELEGAÇÃO FEDERATIVA-EFETIVOS: José Humberto de Freitas e Roberto Pereira Dutra 
Filho; DELEGAÇÃO FEDERATIVA-SUPLENTES: Nilson Silva de Melo e José Francisco da Silva. 
João Pessoa, 17 de novembro de 2020. José Humberto de Freitas - Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL 
DE JOÃO PESSOA - Rua da República, 906 - Centro – João Pessoa/PB - CEP: 58.010-181 Fone: 
(083) 3221-4189.  EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato no uso de suas atribui-
ções estatutárias convoca todos os associados que estiverem em dia com suas obrigações sociais 
para tomarem parte de uma Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na sede do Sindicato, no 
endereço acima indicado no dia06 de dezembro de 2020, às 9:00 horas em primeira convocação, 
ou às 10:00 horas em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Leitura do Edital de Convocação; b) Leitura discussão e deliberação da Previsão Orçamentária 
para o exercício de 2021, instruído com o Parecer do Conselho Fiscal;c) Leitura, discussão e 
deliberação do Balanço Financeiro e Patrimonial do exercício de 2019, instruído com o Parecer do 
Conselho Fiscal; d) Assuntos diversos - João Pessoa, 18 de novembro de 2020.  José Humberto 
de Freitas – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PANIFICAÇÃO 
E CONFEITARIA, CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente do Sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os associados quites com suas obrigações sociais para partici-
parem da Assembléia Geral Ordinária, que será realizadana sede social do sindicato, localizado a 
Rua da República 906 - Centro -João Pessoa - PB, no dia 05 de dezembro de 2020, às 20:00horas 
em primeira convocação, ou às 21:00 horas em segunda convocação, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: a) Leitura do Edital de Convocação; b)Leitura discussão e deliberação 
da Previsão Orçamentária para o exercício de 2021,instruído com o Parecer do Conselho Fiscal; c) 
Leitura, discussão e deliberação do Balanço Financeiro e Patrimonial do exercício de 2019, instruído 
com o Parecer do Conselho Fiscal; e d) assuntos diversos. João Pessoa, 18 de novembro de 2020. 
Antonio Salustino de Oliveira – PRESIDENTE.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PANIFICAÇÃO E 
CONFEITARIA, CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL DO ESTADO DA PARAIBA. Rua da República, 
906 Centro Cep: 58.010-181 Fone: (083) 3221-4189 Fax: (083) 3221-6105 - João Pessoa/PB.  EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato no uso de suas atribuições, convoca todos os 
associados, e demais trabalhadores integrantes das categorias profissionais representadas, inclusive 
trabalhadores em padarias, confeitarias e também as que funcionam dentro dos supermercados, 
para tomarem parte de uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 05 de dezembro 
de 2020, na sede social do sindicato, localizado a Rua da República 906 - Centro – João Pessoa 
-PB, às 19:00 horas em primeira convocação, e não havendo quórum a mesma será realizada às 

20:00 horas, em segunda convocação, para deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem 
do dia: a) Leitura do Edital de Convocação ; b) Autorização para diretoria do sindicato celebrar 
Convenções Coletivas de Trabalho, Acordos Coletivos de Trabalho,Jornada de trabalho e Banco 
de horas com as entidades sindicais e empresas das correspondentes categorias econômicas, bem 
como Termos Aditivos aos acordos e as convenções; c) Aprovação das pautas de reivindicações, 
inclusive a contribuição assistencial/negocial ,descontada em folha de pagamento para manutenção 
da entidade sindical; e d) autorização para instauração de dissídio coletivo de natureza econômica 
e condições sociais, se frustradas as negociações. João Pessoa, 18 de novembro 2020- ANTÔNIO 
SALUSTINO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO ESTADO 
DA PARAÍBA - Rua da República, 906 - Centro - 58.010-181 - João Pessoa - PB – Fone 3221-4189 
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Presidente da Federação no uso de suas atribuições estatutárias 
convocatodos os membros do conselho de representantes para uma reunião em Assembléia Geral 
Ordinária a ser realizada na sede da Federação no endereço acima citado no dia 04 dedezembro 
de 2020, às 9:00 horas em primeira convocação, ou às 10:00 horas em segunda convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Leitura discussão 
e deliberação do Balanço Financeiro e Patrimonial do exercício de 2019, instruído com o parecer 
do Conselho Fiscal; c) Leitura discussão e deliberação da Previsão Orçamentária para o exercício 
de 2021, instruído com o parecer do Conselho Fiscal; d) Assuntos diversos - João Pessoa, 18 de 
novembro de 2020.  AntonioSalustino de Oliveira – Presidente.

ASSOCIÇÃO RÁDIO MANGABEIRA DE TODOS 
CNPJ: 10.880.963/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

A presidente da Associação Rádio Mangabeira de Todos no uso de suas atribuições ,convoca os 
associados no gozo de seus direitos em acordo com o Estatuto, para participarem da Assembléia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06 de dezembro do corrente ás 09h em sua sede, em 
primeira  convocação  ou uma hora após em segunda convocação, conforme rege o Estatuto Social 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1º - Eleição da nova diretoria executiva 
2º - Informes 
Os critérios do processo eleitoral estão estabelecidos conforme reza o Estatuto Social e a 

disposição dos interessados. 
Rosinete Varela Carvalho

Presidente
João Pessoa,16 de Novembro  de 2020  

REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, CNPJ: 18.586.415/0001-54, torna público 
que REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA INS-
TALAÇÃO, Processo Nº: 4747/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, 
localizado no LOTE Nº 12, DA QUADRA H-21, CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO, SITUADO 
NO PERÍMETRO URBANO, NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO ZQU.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de novembro de 2020  18
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