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NA PARAÍBA
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CASOS

Governo é vítima de 
“fake news” sobre a 
Operação Calvário
Procuradoria Geral do Estado irá à Justiça responsabilizar autores; nova fase teve como alvo o 
conselheiro do TCE, Arthur Cunha Lima, e 14 pessoas tiveram os bens bloqueados. Página 13

Foto: Roberto Guedes

Últimas
Cresce ocupação de leitos de 
UTI na Grande João Pessoa

Dia do Servidor Público é 
comemorado em todo Estado

Percentual atingiu a marca de 48%, e escalada do 
número de infectados pela covid-19 está preocupando 
autoridades de saúde do Estado. Página 4

Apesar da pandemia de covid-19, Secretaria de 
Administração destaca o compromisso do Governo 
da Paraíba com o funcionalismo. Página 12

Botafogo tem o segundo pior 
ataque do Grupo A da Série C
Em 12 jogos, o Belo marcou apenas 9 gols e, no ataque, 
time ganha apenas do Imperatriz, que é o lanterna, 
tendo feito apenas 1 ponto no Brasileirão. Página 16

PF vai utilizar “drones” para 
fiscalizar as eleições na PB 
Equipamentos irão sobrevoar João Pessoa, Campina 
Grande e Patos no dia 15 de novembro. É a primeira vez 
que eles serão usados no processo eleitoral. Página 13

Nem todas as escolas de JP 
retomaram aulas presenciais
Apesar de liberadas as aulas para turmas do 1º, 2º 
e 3º anos do Ensino Médio, muitas escolas da capital 
preferiram manter o ensino remoto. Página 5
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 Agentes comunitários de saúde foram a campo, ontem, concretizar o piloto do levantamento, inédito no país, que vai mapear a situação da pandemia na Paraíba . Página 5

Estado realiza pesquisa sobre covid-19 em JP

Políticas

Cultura

Paraíba

Finados: não haverá missas 
nos cemitérios este ano
Em virtude da pandemia do novo coronavírus e para 
evitar aglomerações, Arquidiocese troca celebrações 
nos cemitérios por missas nas paróquias. Página 7

Esportes

Vida do escritor 
Graciliano Ramos 
ganha biografia 
em quadrinhos

Novo volume da coleção 
Primeira Leitura, iniciada em 
2014, tem texto da escritora 
Neide Medeiros e desenhos 
de Val Fonseca e será lançado 
hoje, em evento virtual com a 
participação do neto do autor 
de ‘Vidas Secas’. Página 9

Colunas
Crescemos com vários medos: medo de comer doce na 

hora errada, medo de discordar de quem gostamos, medo 
de falar o que realmente pensamos (...), medo disso, medo 
daquilo. Honestidade não combina com medo.  Página 2

Anne K. Rodrigues

Estamos em final de outubro, penúltimos suspiros de 
um ano terminado em 20, e a influência cabalística do 

número vem alcançar-me o arquivo na página e no número 
descrito como o mais simbólico desta Cidade.  Página 2

Gonzaga Rodrigues

Ilustração: Val Fonseca/divulgação

Diversidade
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Politicagem tem limites. As regras do jogo democrático não 
podem nem devem ser subvertidas a qualquer preço para aten-
der a objetivos mesquinhos de candidatos ou partidos, portanto 
distanciados dos interesses coletivos. A disseminação de notí-
cias falsas, com a finalidade de denegrir a imagem de uma ges-
tão e de um gestor, como acaba de acontecer com o Governo do 
Estado e o governador João Azevêdo, constitui um crime; uma 
fraude eleitoral.

Causou surpresa e constrangimento em muitas pessoas a infor-
mação, ou melhor, o boato que circulou ontem nas redes sociais e foi 
chancelado – não se sabe ainda os reais motivos - por alguns veículos 
de comunicação, dando conta de que o Governo e o governador da 
Paraíba, João Azevêdo, tinham sido arrolados na mais recente ofen-
siva da Operação Calvário, capitaneada pela Polícia Federal (PF) e o 
Ministério Público Federal (MPF).  

Uma tentativa de se puxar o tapete típica dos períodos eleitorais, 
protagonizada por grupos que, incapazes de se estabelecer na cena 
política em virtude da falta de programa ou inconsistência de pro-
postas, parte para um vale-tudo, na vã esperança de, por meio de 
notícias falsas plantadas em redes sociais (as chamadas fake news), 
denegrir a imagem de seus opositores, notadamente quando estes 
lideram as pesquisas de intenção de voto.

A Paraíba conquistou credibilidade, dentro e fora de suas 
fronteiras, por pagar seus servidores e fornecedores em dia, 
manter-se equilibrada (do ponto de vista fiscal), lidar com co-
ragem e competência com a maior crise sanitária dos últimos 
cem anos, atrair investimentos nacionais e internacionais (leia-
-se Polo Cabo Branco) e fazer grandes e contínuas inversões em 
áreas essenciais, como, por exemplo, saúde, educação, seguran-
ça, habitação e saneamento. 

A Paraíba que dá certo constrange quem está interessado 
apenas no poder pelo poder, ou seja, irrita àqueles que preten-
dem se eleger com o intuito de satisfazer suas índoles autoritá-
rias ou saciar suas ambições materiais. É dever dos cidadãos e 
cidadãs de bem, interessados no progresso da Paraíba, comba-
ter as notícias falsas. E a melhor forma de se insurgirem contra 
a mentira é conferir a veracidade de uma informação, antes de 
repassá-la adiante. 

Central de boatos
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Posso ser honesta com você?

Artigo Anne K. Rodrigues
anne@institutok.cc  | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Uma criança come doce em horá-
rio inapropriado, e ao ser questionada 
a respeito do ato ilícito, ela mente. Os 
adultos dão risada, acham fofo. Aos 
três anos, as crianças já aprendem a 
mentir. A questão chave é: o que faz 
com que uma criança minta por ter 
comido doces?

Ao invés de responder a esta per-
gunta, eu vou mudar o questionamen-
to: que condições teriam contribuído 
para a criança não mentir? Como ela 
precisaria se sentir para assumir sem 
culpas que quebrou as regras e comeu 
um doce? Se ela mentiu, parte-se do 
pressuposto de que ela 
conhece a regra e que, 
por alguma razão, ela 
resolveu infringi-la. 

É mais importante 
conversar abertamen-
te sobre isso e, eventu-
almente, fazer algum 
ajuste nessa regra, ou 
simplesmente punir, 
dar um castigo, dar 
um sermão, ou ainda 
apenas dar risada pelo 
fato de um ser tão pequenininho já 
conseguir mentir? 

Crianças crescem. 
O recurso que faltou no contex-

to do nosso exemplo foi a segurança. 
Crianças e adultos devem se sentir 
seguros o suficiente para serem ho-
nestos em relação a si mesmas e aos 
outros. E, o que fazer para construir 
espaços seguros e os nossos relacio-
namentos serem mais honestos?

Crescemos com vários medos: 
medo de comer doce na hora errada, 
medo de discordar de quem gosta-
mos, medo de falar o que realmente 
pensamos, medo de expor a nossa ne-

cessidade, medo de estar incomodan-
do, medo disso, medo daquilo.

Honestidade não combina com 
medo.

Ela nasce a partir de um espa-
ço seguro, no qual cria-se condições 
para ouvir, acolher e f lexibilizar. 
Nesse espaço, todos tem voz. Você já 
imaginou criar soluções a partir da 
fala honesta de todos os envolvidos 
no contexto? 

A honestidade e o engajamento 
caminham lado a lado. Quem tem voz, 
tem poder. Quem tem poder, tem res-
ponsabilidade. Quem tem responsa-

bilidade se engaja. O 
engajamento é conta-
giante. O coletivo tem 
força.

Em um espaço 
seguro, a criança di-
ria: eu quis comer um 
doce e comi. Ela sabe 
que quebrou a regra, 
e ela sabe que pode 
falar a respeito. Ela 
não é atrevida, ela é 
honesta. Os doces po-

dem ser irresistíveis. Que bom poder 
admitir isso e não ser punido. Que 
bom poder se expressar. Que bom não 
ter que mentir. 

Em espaços seguros, não se hou-
ve o que se quer, e sim o que o outro 
sente. E isso importa. Talvez a grande 
reflexão por traz de todos esses pa-
drões de comportamento seja a evo-
lução da humanidade como um todo. 
Hoje, temos mais acesso à informação 
e nos desenvolvemos mais rápido. É 
importante alinhar os nossos com-
portamentos a esse novo contexto. 
Curioso para saber como seria na prá-
tica? Experimente.
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A magia das datas redondas 
Não é bem a hora de ferir o assunto. Há 

uma campanha nas ruas com fartura iné-
dita de postulantes a prefeito, e a simples 
menção a desempenhos implica posiciona-
mento. Como eleitor desobrigado faço ainda 
as minhas escolhas, mas não como colunis-
ta do jornal mantido, secularmente,pelos 
que mantêm o governo.

É que estamos em final de outubro, 
penúltimos suspiros de um ano terminado 
em 20, e a influência cabalística do número 
vem alcançar-me o arquivo na página e no 
número descritos como o mais simbólico 
da passagem desta Cidade (é maiúscula 
mesmo) da telha vã colonial para a moder-
na onda de verticais. 

A página consagradora vem de um 
escritor de grande esti-
lo, solene de expressão 
e de comportamento 
pessoal que a cultura ju-
rídica e a política logra-
ram atrair para as suas 
vitrines. É uma página 
de Osvaldo Trigueiro de 
Albuquerque Mello so-
bre a capital paraibana 
ao final do governo de 
Camilo de Holanda, há 
exatamente 100 anos, 
em 1920. 

“Em seu governo, trabalhou-se em 
toda a Cidade, que parecia haver desper-
tado de marasmo secular. Em certo senti-
do, tivemos como que uma pequena revo-
lução urbanística (...) o edifício da Escola 
Normal (hoje Palácio da Justiça) o da Im-
prensa Oficial (A União), a balaustrada das 
Trincheiras, a praça Venâncio Neiva (sem 
o Pavilhão do Chá que foi construído por 
João Pessoa), o prolongamento da Rua Ge-
neral Osório, a abertura da Avenida Epitá-
cio Pessoa, de Cruz do Peixe a Tambaú”. 

Camilo, pelo testemunho do ex-gover-
nador de 1947/1950, foi seguido em esforço 

modernizador por Solon de Lucena, através 
de Guedes Pereira que, como prefeito “fez a 
nova cidade, desde a velha Lagoa, transfor-
mada em parque público, à abertura de no-
vos bairros que se estendem para os lados 
de Tambaú”. 

A magia do número, na entrada do 
ano, derramando seus fogos multicores so-
bre a varanda amiga em que me achava, le-
vou-me ao confronto da Cidade em que me 
arraiguei, quando a balaustrada de Camilo 
simbolizava uma “revolução”, e esta outra 
que emparedou o mar com seus verticais 
de cimento sem qualquer brandura de mo-
rada humana. Branduras de que as facha-
das de Camilo e seus mestres de obras ita-
lianos eram cheias: arabescos, meandros, 

cinco folhas, ramagens, 
os ornatos de fora a acu-
direm uma necessidade 
que os lavradores da 
Pedra de Ingá já davam 
sinal de alma ou espírito 
com eles. 

Pois bem, a itaqua-
tiara, por ser o que é, 
mantém o recado de 
cinco mil anos atrás; 
o rio rói de um lado, o 
desprezo do outro, mas 
a mensagem, mesmo in-

decifrável, continua em seu desafio. Já o 
símbolo marcante da mudança da cidade 
dos anos 1920 - a balaustrada arrematan-
do o conjunto de antigos palacetes - é um 
constrangimento. De Camilo, há anos, le-
varam os óculos. Depois levaram Camilo, 
arrancado do pedestal em seu busto. O 
Parque Solon de Lucena, símbolo da “cida-
de mais vegetal do que urbana”, restaurou 
a condição de parque, mas perdeu o nome 
que lhe deram. Na placa ficou apenas “Par-
que da Lagoa”. Que incômodo Solon teria 
dado a algum ancestral distante do prefei-
to de hoje? 

 A magia do número, na 
entrada do ano, derramando seus 
fogos multicores sobre a varanda 
amiga em que me achava, levou-
me ao confronto da Cidade em 

que me arraiguei...   

 Crianças e adultos 
devem se sentir 

seguros o suficiente 
para serem honestos 

em relação a si mesmas 
e aos outros.   
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Presidente da Cagepa, Marcus Vinicius Neves, debaterá no Brazil Water Week, quando falará de experiências do Estado no setor

Pensar e buscar soluções 
para a universalização do direito 
básico a água e ao saneamento 
visando a universalização des-
se serviço é o tema de debate 
no Brazil Water Week. O evento 
que tem por objetivo apresentar 
experiências que, juntas, possam 
contribuir com foco no projeto 
de Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 6, água potá-
vel e saneamento,  da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
para todos até 2030. A Paraíba se 
fará presente no evento através 
da participação do engenheiro 
e presidente da Cagepa (Com-
panhia de Água e Esgotos da 
Paraíba), Marcus Vinicius Neves.

Representatividade de 16 
países estão reunidos, on-line 
em plataforma digital interati-
va, desde a segunda-feira até a 
próxima sexta-feira. O evento, 
considerado o mais importante 
no cenário internacional sobre 
a água, é promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental. Oito te-
mas serão debatidos entre eles: 
Água, esgoto e saúde para todos; 
planejamento e regulação, gestão 
eficiente na prestação de serviço; 
meio ambiente, mudanças climá-

ticas e sustentabilidade; comuni-
cação, TI e engajamento social; 
monitoramento e informação do 
OD6; financiamento; e expansão 
da cooperação internacional e 
capacitação.

“Vamos debater os usos, 
desafios, políticas públicas im-
plementadas mundialmente, 
soluções, tecnologias, trocas de 
experiências por meio dessas dis-
cussões. E dentro dessa temática, 
envolvendo a questão da água e 
saneamento para todos, tudo que 
afeta o ciclo da água e todo esse 
processo ele está, efetivamente, 
envolvido no evento. Um dos nos-
sos maiores desafios é fazer com 
que essa pauta, do saneamento, 
água e saneamento, em todas as 
suas vertentes, estejam na pauta 
dos governantes. E aqui na Pa-
raíba ela está. O governador João 
Azevêdo, desde o seu programa 
de Governo, coloca a questão do 
saneamento como prioridade 
como importante na questão da 
segurança hídrica. E isso é extre-
mamente importante para que a 
questão não fique só no discurso 
e sim em atos”, ressaltou Marcus 
Vinícius.

A participação de especia-
listas e pesquisadores da área 
de todo o mundo, seja no âmbito 
local, regional, nacional ou global, 
tem como objetivo a construção 

coletiva de soluções para, através 
da universalização da água e es-
goto até 2030, conseguir atender 
a população que está à margem 
do processo de urbanização e 
sobre dificuldades econômicas e 
sociais no acesso aos serviços. O 
trabalho está para além do direito 
à água apenas e atinge também 
questões de saúde e do meio am-
biente que estão intimamente 
ligadas e dependentes da atenção 
sanitária e de preservação, enten-
dendo a vida humana como um 
ciclo dependente da água.

Sobre a construção coletiva 
e trocas no evento, o representan-
te da Paraíba observa que “esse 
evento é importante porque a 
gente traz experiências exito-
sas em outros países, sejam na 
América Latina ou Europa, para 
verificar o que está sendo feito 
de positivo, trazer para a nossa 
realidade, adaptar e colocar em 
prática como benefícios. Como 
por exemplo, estamos trazen-
do a implementação da Internet 
das Coisas (IOT), da Cagepa 4.0 
e outros serviços que estamos 
trazendo do evento. Além dos 
contatos que são importantes 
para gente trazer para a nossa 
empresa”, declarou o presidente.

De acordo com Marcus Viní-
cius, Campina Grande conta 90% 
de cobertura de esgotamento 

PB participará de evento 
internacional sobre água

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

Conforme registrou a co-
luna, a Justiça Eleitoral in-
deferiu a candidatura de 
Renato Mendes, que estava 
em campanha de reeleição, 
devido a contas reprovadas 
de sua gestão pelo Tribunal 
de Contas da Paraíba e tam-
bém por causa de condena-
ção imposta pelo Tribunal 
de Justiça, por improbidade 
administrativa.  

Barrado pela Justiça 
Usando expressão do jargão 
futebolístico, que remete à de-
cisão na undécima hora, foi 
aos 45 minutos do segundo 
tempo que o deputado Bran-
co Mendes (Podemos) resol-
veu ser candidato a prefeito de 
Alhandra, em substituição ao 
seu sobrinho, Renato Mendes. 
O prazo para a substituição 
de candidaturas encerrou-se à 
meia-noite de segunda-feira. 

O ministro Barroso classificou de 
“irrisórios” os 15% de participação 
feminina no Congresso, na atual le-
gislatura. “Se existe mais de 50% de 
mulheres na sociedade, é natural que 
exista representação mais significati-
va”. E completou: “Há um conjunto de 
qualificações tipicamente femininas 
que efetivamente contribuem para o 
aprimoramento da vida pública”.  

“tipicamente femininas” 

Barroso defende mais participação de mulheres  

na política: “É uma ideia de avanço civilizatório” 

aos 45 do segundo tempo 

É ponto pacífico entre analistas políticos e docentes de universidades que se debruçam sobre o tema 
de que há uma sub-representação das mulheres na política brasileira e que essa condição gera um 

problema para a democracia. E embora a Lei das Eleições estabeleça a chamada cota de gênero, 
determinando que os partidos reservem um mínimo de 30% para candidaturas femininas, ainda 
não é possível dizer, em termos numéricos qualificados, que as mulheres têm representatividade 
igualitária nas casas legislativas. Na eleição de 2018, por exemplo, legendas lançaram mão de 

procedimentos fraudulentos para burlar a legislação: lançaram candidatas apenas para cumprir a 
legislação, sem que, no entanto, houvesse um comprometimento efetivo para que as candidaturas 

femininas lograssem êxito nas urnas. Em alguns casos, mulheres sequer fizeram campanha, ape-
sar de estarem devidamente registradas como candidatas na Justiça Eleitoral. Uma desfaçatez, 

para dizer o mínimo: ao mesmo tempo em que a legislação era cumprida, atuava-se para 
desmerecê-la. O debate sobre o estímulo à participação feminina na política foi reforçado 

ontem, durante a apresentação do plano de ação para as Eleições 2020, em Brasí-
lia, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso 
(foto), para quem “Mais mulheres na política é uma ideia de avanço civilizatório”.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A defesa do ex-deputado Arnaldo Mon-
teiro (Solidariedade) já avisou: vai entrar 
com recurso no TSE para tentar derrubar 
decisão da Justiça Eleitoral da Paraíba que 
indeferiu a sua candidatura a prefeito de 
Esperança. De acordo com a decisão, o 
candidato tem “condenação por ato de im-
probidade administrativa”. 

impugnação: defesa de arnaldo  
monteiro vai recorrer ao tse 

mais eleitor, menos haBitante 

aumento de 60% 

É possível registrar-se que um município tem 
mais eleitores do que habitantes? Por pelo 
menos três motivos, a resposta é sim: dados 
do censo demográfico desatualizados, fraudes 
e, o que é mais comum, a relação afetiva dos 
eleitores com sua cidade natal – ou seja, as 
pessoas deixam de morar na cidade, mas não 
transferem o título eleitoral.  

Levantamento da Confederação Nacional dos 
Municípios mostra que o número de municípios 
com mais eleitores que habitantes aumentou este 
ano na comparação com a eleição de 2018: ago-
ra são 493 municípios onde se registra essa inver-
são, contra 308 cidades em 2018, o que repre-
senta um aumento de 60%. 
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Marcus Vinícius ressaltou a importância do evento para a troca de experiência

Foto: Roberto Guedes

Mudança do e-Social beneficia os empregadores

O e-Social é uma ferra-
menta eletrônica do Governo 
Federal que serve para unifi-
car e facilitar o envio de infor-
mações fiscais, trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias 
de trabalhadores. Na última 
semana, o Ministério da Eco-
nomia divulgou mudanças no 
formato da ferramenta, tor-
nando-a mais simplificada, 
e ainda anunciou um projeto 

de revisão das normas tra-
balhistas.

O contador e especialis-
ta em Legislação e Auditoria 
Trabalhista, Roberto Barbo-
sa, afirmou que, em relação 
ao empregado, não haverá 
mudanças em direitos con-
quistados. Ele acrescentou 
que, para os empregadores, a 
simplificação trará algumas 
facilidades. “Por exemplo, o 
número do Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF) passará a 
ser a única identificação do 

trabalhador no e-Social. Com 
isso, o empregador ficará dis-
pensado de fazer referência 
a outros números cadastrais 
como PIS e Pasep”, explicou.

Roberto ainda destacou 
que as mudanças também 
acontecem para os módulos 
do Empregador Doméstico e 
do Microempreendedor In-
dividual, o MEI. “Essas facili-
tarão e trarão, por exemplo, 
o lançamento automático do 
13º salário e a inclusão de um 
assistente virtual”, comple-

tou ele. Segundo o especia-
lista, haverá sim mais facili-
dades, mas será necessária 
a adaptação por parte dos 
empregadores.

Em anúncio, o Governo 
Federal ressaltou que a revi-
são das normas trabalhistas 
pretende facilitar a vida de 
quem trabalha e de quem em-
prega. O contador, Roberto 
Barbosa, avalia a medida po-
sitivamente. “Com a eficiência 
da unificação, de fato, haverá 
uma maior facilidade nas ro-

tinas. Além de apontar possí-
veis medidas de flexibilização 
das relações trabalhistas com 
redução de encargos para as 
empresas, fomentando assim, 
o Mercado de Trabalho”, dis-
se. De acordo com Barbosa, 
acredita-se que as mudanças 
poderão reduzir o índice de 
desemprego do país, princi-
palmente após o período de 
pandemia.

Dentre os setores que 
poderão ser mais beneficia-
dos com as alterações pre-

vistas, o setor Rural deve ser 
um dos mais, “pois com a re-
visão da norma, haverá o fim 
da exigência de aplicação de 
normas urbanas no meio ru-
ral, que não levava em conta 
as peculiaridades do setor, 
causando insegurança jurídi-
ca”, avaliou Roberto. Ainda de 
acordo com ele, outro setor 
que deve se beneficiar, será 
o da Indústria, “através de 
uma possível desoneração 
de encargos trabalhistas”, 
apontou ele.

sanitário e com outros projetos 
em execução como em Galante, 
distrito da Rainha da Borbore-
ma, Valentina, Seixas e Penha, em 
João Pessoa com projeto de uni-
versalização. Nos próximos dias, 
a Cagepa fará a solicitação de uma 
nova etapa do esgotamento na 
Capital, desta vez para beneficiar 
os moradores do Cidade Verde. 
Bayeux, Lucena, Aparecida, Poço 
de José de Moura e Conde tam-
bém foram citados pelo presi-
dente como exemplos de cidades 
onde a Companhia vem atuando 
com foco na universalização dos 

serviços na Paraíba para atingir 
a meta de 100% do Estado com 
saneamento básico até 2030.

A Paraíba tem uma cober-
tura de esgotamento sanitário de 
aproximadamente 32%, levando 
em consideração cidades que 
não são operadas pela Cagepa, 
como é o caso de Sousa, operada 
por órgãos municipais. As que 
são operacionalizadas pela com-
panhia atingem o montante de 
62,91%.

Ações de sustentabilidade 
também serão um dos objetivos 
principais do evento porque, sem 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

ela, a água não terá como chegar 
aos que precisam e, tampouco, 
será possível a manutenção da 
vida humana nas próximas dé-
cadas. Marcus Vinícius pontua 
que a atuação da Cagepa já bus-
ca implementar e buscar ações 
sustentáveis em seus serviços 
porque “foi um dos objetivos do 
governador João Azevêdo”.

O presidente da Cagepa que 
também preside a Associação 
Brasileira das Empresas Esta-
duais de Saneamento (Aesbe), 
Marcus Vinícius Neves, estará 
participando do evento amanhã, 
das 15h30 às 16h45, como pales-
trante para discutir as questões 
chaves na busca pela universali-
zação dos serviços de saneamen-
to.  “Nós vamos contribuir com a 
nossa experiência e, principal-
mente, aprender com os outros 
neste evento. E, sendo on-line, 
trará a participação de mais pes-
soas do mundo se envolva mais 
na temática do saneamento bá-
sico que é tão importante para o 
mundo todo, principalmente na 
Paraíba”, finaliza.

A iniciativa do evento já 
ocorre em outros países, como 
Suécia e Cingapura. No Brasil, 
ele reunirá profissionais e em-
presas, comunidade acadêmica, 
especialistas e organizações in-
ternacionais.



Total de leitos com pacientes de covid-19 está em 48%,  
percentual atingido pela última vez em 10 de agosto

Grande JP tem 
alta na ocupação 
de UTI adulto
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A Superintendência 
de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob-JP) in-
formou que oito linhas do 
transporte coletivo passa-
ram a ter sua última saída 
às 22h20. A medida já está 
em vigor desde ontem. 

A ação tem como 
objetivo atender aos fun-
cionários e usuários dos 
shoppings, considerando 
a mais recente medida de 
flexibilização anunciada 

pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), nor-
malizando o horário de fun-
cionamento do comércio.

As linhas 600 (Bessa), 
602 (Ilha do Bispo), 1001 
(Bairro das Indústrias
-Shopping), 1500 (Circu-
lar), 5100 (Circular), 5603 
(Mangabeira VII), 302 (Ci-
dade Verde) e 9901 (Man-
gabeira-Valentina) terão 
duas viagens, com horário 
previsto para passagem 

nos shoppings às 20h30 e 
22h20.

Além disso, as linhas 
302, 600, 602, 1001 e 5100, 
em ambas as viagens, se-
guirão até o Terminal de 
Integração do Valentina 
(TIV) onde poderá ser feita 
a baldeação de passageiros 
entre elas. Todos os veícu-
los deixarão o terminal no 
mesmo horário, depois que 
todos os embarques forem 
finalizados.

Semob amplia horário de 
oito linhas de ônibus em JP

IFPB seleciona profissionais 
para a Educação a Distância

O Instituto Federal da 
Paraíba está com processo 
seletivo para profissionais da 
Educação à Distância (Ead), 
do Programa Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). Os 
editais do Campus Cabedelo 
do IFPB são para preencher 
vagas no curso de Especia-
lização em Docência para a 
Educação Profissional e Tec-
nológica (DocentEPT).

As inscrições são gratui-
tas. Os editais têm validade 
de dois anos, podendo ser 
prorrogados por igual perí-
odo. Para todas as vagas, a 
inscrição é online. Além das 
vagas oferecidas, será forma-
do cadastro de reserva. 

O processo seletivo de 
Tutores à Distância oferta 
nove vagas que exigem for-
mação em Pedagogia e no 
mínimo um ano de atuação 

no magistério. As inscrições 
começaram nesta segunda, 
26 de outubro, e vão até 16 de 
novembro. O valor da bolsa é 
de R$ 765 mensais para um 
trabalho de 20 horas sema-
nais. Acesse aqui o Edital para 
Tutores com formulários e 
anexos (https://www.ifpb.
edu.br/cabedelo/editais/di-
recao-geral/2020/edital-17-
-2020-direcao-geral).

Há um edital para profes-

sores formadores com inscri-
ção no período de 16 a 20 de 
novembro. São nove vagas e a 
bolsa varia de R$ 1,1 mil a R$ 
1,3 mil mensais, a depender 
da titulação. Entre as forma-
ções específicas aceitas, estão 
Pedagogia, Sociologia, Letras/
Libras. Confira aqui o Edital 
para professores formadores 
e anexo (https://www.ifpb.
edu.br/cabedelo/editais/di-
recao-geral/2020/edital-19-
-2020-direcao-geral).

A Especialização em Do-
cência para EPT tem polos 
em Alagoa Grande, Araruna, 
Campina Grande, Itaporanga, 
Mari, Santa Luzia, Pombal e 
São Bento, além da própria 
cidade de Cabedelo. O curso 
de Pós-Graduação é um dos 
mais recentes do IFPB e abriu 
processo seletivo oferecendo 
500 vagas para estudantes.

Com novos 519 casos e 
oito falecimentos, a Paraíba 
chegou a 131.435 pessoas 
contaminadas pelo novo co-
ronavírus e 3.070 óbitos em 
decorrência do agravamen-
to da doença. Um total de 
107.930 pacientes são consi-
derados recuperados. Todas 
as cidades possuem casos e 
173 já registraram mortes 
entre os seus residentes. De 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), os 
números de ocupação de lei-
tos de UTI adulto na região 
da grande João Pessoa estão 
em crescimento.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo o 
Estado é de 38%, enquanto 
26% das enfermarias es-
tão ocupadas. A Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
preocupa as autoridades 
de saúde diante do cres-
cimento da ocupação nos 
leitos de UTI que chegou a 
48%, a última vez que a re-
gião apresentou um índice 

aproximado foi no dia 10 de 
agosto com 49%. Nas enfer-
marias o número é de 32%. 
Em Campina Grande estão 
ocupados 23% dos leitos 
de UTI adulto e 13% dos lei-
tos de enfermaria. O Sertão 
também atinge a marca de 
48% dos leitos de UTI para 
adultos ocupados, enquanto 
tem a mais alta taxa entre 
as regiões na ocupação de 
enfermarias com 33%.

Os falecimentos foram 
ocorridos entre 9 de junho 
e 27 de outubro, sendo seis 
mortes ocorridas entre a 
segunda-feira e a terça-fei-
ra. Dois pacientes não pos-
suiam comorbidades e os 
demais tinham hipertensão 
como o fator de risco mais 
recorrente. A faixa etária en-
tre as vítimas foi de 30 a 80 
anos. Os falecimentos foram 
registrados nos municípios 
de João Pessoa, Campina 
Grande, Cajazeiras, Itabaia-
na, Cabedelo, Esperança, 
Gurinhém e Boqueirão.

Com casos em todos os 
municípios, a maioria dos 
novos registros de conta-
minação se concentram em 

Processo seletivo 
faz parte do 

Programa Universidade 
Aberta do Brasil 

e as inscrições são 
gratuitas.

Já a média de ocupação 
de UTI em todo o Estado 
está em 38%. Ontem, 

foram registradas mais 
oito mortes e 519 novos 

casos de covid-19. 

10 cidades, são elas: João 
Pessoa, com 129 novos ca-
sos, totalizando 32.226; 
Cajazeiras, com 27 casos 
novos, totalizando 2.629; 
Cabedelo, com 25 novos ca-
sos, totalizando 3.213; Apa-
recida, com 21 novos casos, 
totalizando 275; Campina 
Grande, com 19 novos ca-
sos, totalizando 13.738; São 
Bento, com 16 novos casos, 
totalizando 3.322; Pombal, 
com 15 novos casos, tota-
lizando 731; Cachoeira dos 
Índios e São José de Pira-
nhas, com 13 novos casos 
cada, totalizando 203 e 618, 
respectivamente; Santa Rita, 
com 12 novos casos, totali-
zando 3.557.
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Dia de Finados
A Arquidiocese da Paraíba informou ontem que, devido à 
situação de pandemia da covid-19, não realizará missas em 
cemitérios na próxima segunda-feira, Dia de Finados. Página 7 Fo
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“Continuar cuidando-Observatório da Covid-19” vai acontecer nas próximas oito semanas em 130 municípios da PB

O Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), realizou ontem  
(27) o piloto da “Continuar cui-
dando – Observatório da Co-
vid-19”, pesquisa inédita a ser 
realizada no Brasil. Agentes 
comunitários de saúde (ACS), 
profissionais ligados à SES 
com o apoio do Observatório 
de Síndromes Respiratórias 
da UFPB visitaram algumas 
residências no Bairro das In-
dústrias, entrevistando famí-
lias e realizando testes do novo 
coronavírus em uma espécie 
de ensaio do que vai acontecer 
nas próximas oito semanas em 
130 municípios paraibanos.  
A pesquisa irá iniciar formal-
mente no dia 3 de novembro. 

De acordo com o secre-
tário executivo de Saúde da 
Paraíba, Daniel Beltrammi, 
por meio da pesquisa, será 
possível conhecer aprofun-
dadamente como a pandemia 
afetou, e está afetando, a vida 
das pessoas, as condições de 
saúde delas e a rotina das fa-
mílias. Ele pontua que, tendo 
conhecimento desse cenário, 
será possível definir o futuro 
do Estado referente às ativi-
dades educacionais. 

Sobre a metodologia da 
pesquisa, Daniel Beltrammi 
explica que as equipes irão às 
residências sorteadas para o 
levantamento, utilizando a 
metodologia censitária, por 
amostra de população. “É o 
encontro de vários saberes. 

Eu tenho os pesquisadores que 
são da área de estatística de 
populações, com experiência 
na pesquisa do IBGE, mas tem 
também as equipes de saúde. 
O Estado vem com o aparato 
para garantir as testagens e o 
apoio de campo, e também nós 
vamos ter o apoio dos agentes 
comunitários de saúde, que 
conhecem a população daque-
la comunidade e representam 
ali o SUS dos municípios. E é 
esse encontro do SUS muni-
cipal, estadual e a equipe de 
pesquisa da UFPB que vai nos 
ajudar a fechar esse panora-
ma”, destaca. 

A população poderá 
acompanhar os avanços da 
pesquisa diariamente, uma vez 
que eles serão emitidos den-
tro dos boletins da covid-19 
da SES. Quinzenalmente, será 
apresentado um relatório 
completo com informações 
mais detalhadas. “Seremos o 
primeiro Estado do Brasil a 
fazer uma pesquisa que co-
bre todo o território estadual. 
Cada semana poderemos ter 
um raio X, uma fotografia de 
como está a Paraíba. Por isso, 
nós vamos poder conversar 
com todos os paraibanos ao 
longo dessas oito semanas e 
não somente ao final do estu-
do”, observa. 

A agente comunitária San-
dra de Souza, que acompanhou 
as equipes durante o piloto, 
destaca o papel importante 
do ACS dentro da pesquisa e 

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Governo inicia ação piloto de 
pesquisa sorológica na capital
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afirma que a “Continuar Cui-
dando” vem reforçar a serie-
dade da pandemia e ajudar às 
pessoas a ter mais consciência 
sobre os cuidados necessários 
para evitar a contaminação. 
“Nós somos o elo entre a uni-
dade de saúde e o usuário, a 
comunidade. Nós temos aces-
so e damos a abertura para 
que a equipe venha e consiga 
chegar às pessoas, dentro das 
casas. Além do propósito final, 
a pesquisa vai reforçar junto à 
população os cuidados neces-

sários para evitar a contamina-
ção”, completa. 

O questionário gira em 
torno do perfil de saúde, so-
ciodemográfico das famílias e 
sobre o retorno das aulas pre-
senciais, por isso a população 
deve ficar atenta, pois não há 
perguntas com direcionamen-
to político partidário. Em caso 
de dúvidas sobre as visitas, 
as pessoas podem entrar em 
contato por telefone, por meio 
do “Ligue Corona”, no número: 
(83) 99146-9790.

Agentes comunitários de 
saúde (ACS), profissionais 
ligados à SES com o 
apoio do Observatório de 
Síndromes Respiratórias 
da UFPB visitaram 
algumas residências no 
Bairro das Indústrias, 
entrevistando famílias e 
realizando testes do 
novo coronavírus

Fotos: Secom-PB

Escolas particulares seguem métodos 
diferentes para as aulas presenciais

Após o anúncio da flexibi-
lização gradativa das atividades 
nas escolas, as aulas presenciais 
para o Ensino Médio na cidade 
de João Pessoa seguem métodos 
diferenciados em algumas uni-
dades. No último dia 26, a Prefei-
tura Municipal (PMJP) informou 
que as instituições já poderiam 
voltar a receber seus estudantes 
do primeiro ano.

O 2º e 3º ano do Ensino Mé-
dio já retomaram as atividades 
na rede particular. No entanto, 
a determinação de retorno das 
aulas presenciais para as escolas 
particulares é facultativa. Com 
isso, as aulas remotas podem 
ser mantidas. Por essa razão, 
uma escola particular do bair-
ro de Mangabeira resolveu que 
apenas o terceiro ano voltaria 
às salas tradicionais e as outras 
turmas seguiriam em casa.

A coordenadora do Ensino 
Médio da unidade, Rita Cardoso, 
afirmou que as aulas presenciais 
acontecem às terças e quintas 
das 14h às 17h  e são destinadas 
à preparação complementar 
e resolução de questões para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Assim, os alunos 
se inscrevem durante a manhã 
e assistem no período deter-
minado, porém sem intervalos 
para evitar maior proximidade e 
exposição entre os adolescentes.  

“A escola vem adotando 
todas as exigências com dis-
tanciamento e sem ambientes 
fechados. Como nem todos op-
taram por retornar, essa aula 
também está sendo transmitida 
para casa. Apenas o terceiro ano 
retornou. Nós não vamos voltar 
com os outros anos. Só ano que 
vem”, explicou.

As aulas remotas conti-
nuam normalmente pela ma-
nhã, de segunda a sábado com 
cinco aulas por dia. As presen-
ciais voltaram na última quinta-
feira (22) e, inclusive, também 
são transmitidas pela internet 
para aqueles que estão em casa.

O terceiro ano desta insti-
tuição é composto por 90 estu-
dantes. Destes, apenas 25 pre-
feriram voltar ao espaço. Antes 
da retomada, foi realizada uma 
enquete com os pais e segundo 
a coordenadora, a maioria foi 
contra a volta por temerem uma 
possível contaminação, já que 
muitos moram com pessoas do 
grupo de risco. 

No entanto, ela elogia o 
compromisso dos estudantes 
que voltaram e seguem as novas 
regras. “Eles estão super obe-
dientes. Eu passei uns 15 dias 
falando que eles iriam vir, mas 
não pode tirar a máscara, vai ter 
que trazer seu próprio lanche, 
sua água, pra ir ao banheiro é de 
um em um, para encher a gar-
rafa é de um em um, não pode 
ter aglomeração, não pode ter 

aproximação excessiva e manter 
um distanciamento”, pontuou a 
gestora.

Espaço aberto
O local passou oito meses 

fechado. Agora, as aulas não 
acontecem mais nas salas co-
muns, mas sim em um espaço 
aberto escolhido pela direção 
com cadeiras mais distantes 
uma da outra. Além disso, o pro-
fessor usa máscara e protetor 
facial. A escola está sinalizada e 
na entrada ocorre a verificação 
de temperatura.

O professor de Química, 
Fernando Antonio, acredita 
que as aulas estão organiza-
das e seguras, embora lamen-
te a ausência de contato mais 
próximo entre seus alunos. “A 
gente tem esse receio porque 
a pandemia não acabou, mas 
ministrei minha aula da melhor 
maneira possível. O contato com 
os alunos está diferente porque 
não pode estar muito próximo, 
sentar do lado para tirar uma 
dúvida individual, sempre agora 
tem que tirar a dúvida no coleti-
vo. Infelizmente, no colégio um 
dos pontos mais importantes é 
a socialização, é o contato en-
tre os alunos, principalmente 
nessa reta final de terceiro ano”, 
opinou.

Isabelle Rodrigues, de 18 
anos, por sua vez, estuda no ter-
ceiro ano da instituição e foi uma 
das que escolheram retornar 

presencialmente por considerar 
que a turma terá mais apoio nos 
últimos meses antes do Enem. 

“Eu acho muito importante 
a retomada das aulas porque 
nas aulas online a gente, muitas 
vezes, acaba se distanciando e 
os professores se sentem cada 
vez mais sozinhos e a gente tam-
bém se sente pra baixo. E aqui, 
olho no olho com o professor, 
com os coordenadores muitos 
de nós que estão desde criança 
é muito grande a importância 
mesmo tendo os empecilhos. 
Mas eu acho que a gente se cui-
dando, vai dar certo e a gente vai 
ficar mais animado para passar 
por esse momento do Enem”, 
comemora. 

Protocolos
Conforme os novos proto-

colos de flexibilização em João 
Pessoa, o Ensino Superior e os 
cursos livres estão autorizados a 
funcionar presencialmente com 
50% da capacidade. Já o Ensino 
médio também deve ter 50%, 
além das atividades virtuais em 
datas escalonadas desde o últi-
mo dia 13. O transporte esco-
lar foi liberado desde que com 
menor capacidade e adotando 
medidas de segurança. 

A Educação Infantil segue 
de forma remota e de acordo 
com a PMJP passa por uma aná-
lise mais criteriosa acerca dos 
protocolos adequados para a 
volta destas turmas. 

Até que haja decisão 
contrária por parte da Justi-
ça Federal, as aulas presen-
ciais em Instituições de En-
sino Superior (IES) da rede 
particular seguem normal-
mente em João Pessoa e Ca-
bedelo. No último domingo, 
25, o Ministério Público Fe-
deral (MPF) e o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
pediram a suspensão das 
atividades presenciais au-
torizadas por decretos dos 
dois municípios. 

A medida liminar, jus-
tificada pelo risco de au-
mento da transmissão do 
novo coronavírus, sugere 
ainda que sejam adotados 
protocolos uniformes e se-
jam apresentados planos de 
contingência além de pro-
grama de fiscalização em 
cada estabelecimento de 
ensino. O objetivo da ação 
é salvaguardar a vida de es-
tudantes, trabalhadores e 
familiares.

No documento enca-
minhado à Justiça Federal, 
MPF e MPT informam que 
não identificaram emba-
samento ou fundamenta-
ção técnica de projeção e 
análise de riscos e citam o 
Plano Novo Normal para a 
Educação da Paraíba ela-
borado pelo Governo do Es-

tado, que orienta retorno 
das aulas presenciais em 
instituições de Ensino Su-
perior apenas quando os 
municípios atingirem os pa-
râmetros de classificação de 
bandeira verde. Hoje, João 
Pessoa e Cabedelo estão 
enquadradas na bandeira 
amarela, que restringe essa 
retomada.

Segundo a assessoria 
da Justiça Federal, a limi-
nar do último domingo foi 
distribuída para a 2ª Vara 
Federal e será analisada por 
ordem cronológica confor-
me determina o código de 
processo civil. Na capital o 
retorno às aulas presenciais 
foi liberado por decreto ex-
pedido no último dia 2, em 
Cabedelo o decreto munici-
pal data de 25 de setembro. 
As aulas nas IES públicas 
seguem apenas no modelo 
remoto sem previsão de re-
torno para este ano.  

Faculdades privadas 
continuam abertas
Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Hoje, João Pessoa 
e Cabedelo estão 
enquadradas na 

bandeira amarela, 
que restringe essa 

retomada
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Grupo usou veículo e, até ontem, já havia praticado mais de cinco roubos na capital e no litoral sul do estado

Uma perseguição, inclu-
sive com o uso do helicóptero 
Acauã, terminou na prisão de 
três homens apontados como 
autores de vários assaltos na 
região sul do estado. Com eles 
foram apreendidos pertences 
de pelo menos cinco vítimas 
que compareceram na Central 
de Polícia e reconheceram o 
grupo.

segundo informações do 
comandante do 5º Batalhão da 
Polícia Militar, tenente-coro-
nel Marcos Barros, a diligência 
em busca do veículo com os 
bandidos começou quando o 
Centro Integrado de Opera-
ções Policiais – CIOP tomou co-
nhecimento do assalto na rua 
Inspetora emília Mendonça 
Gomes, no bairro Valentina Fi-
gueiredo, próximo ao Colégio 
CPDAC, em João Pessoa, e acio-
nou guarnições do Batalhão de 
Policiamento de Motos como 
também o Grupo Tático Aéreo, 
sendo iniciada a perseguição. 

O veículo, ocupado pelo 
trio, foi localizado na Peri-
metral sul quando se dirigia, 
novamente, para o bairro do 
Valentina Figueiredo após rea-
lizar novo assalto. Ao notar 
que estava sendo perseguido 

o carro foi cercado após entrar 
em uma mata perto do Parque 
do sol. No momento, dois dos 
bandidos disseram que o mo-
torista era vítima deles.

Na Central de Polícia, em 
nova conversa com o grupo, 
os policiais militares desco-
briram que o motorista era 
integrante da quadrilha, in-
clusive, no aparelho celular 
dele existia conversa combi-
nando os assaltos. Os policiais 
desconfiaram porque o carro 
tinha um sofisticado aparelho 
de som usado como paredão e, 
geralmente, carro de aplicativo 
não utiliza esse tipo de som. 

Participaram da perse-
guição, além do helicóptero 
Acauã, equipes do 5º BPM e 
da 4ª Companhia Indepen-
dente, sob o comando do ca-
pitão Juliemerson, também 
participaram da operação que 
culminou com a prisão dos 
três assaltantes e a apreensão 
de produtos dos roubos. entre 
o material apreendido estava 
um revólver calibre 38.

De acordo com o tenente-
coronel Barros, o trio é sus-
peito de praticar assaltos nos 
bairros de Gramame, Valentina 
Figueiredo e Muçumagro, em 
João Pessoa e também na cida-
de de Conde, principalmente 
contra moradores de veraneio.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia prende suspeitos de 
assaltos na Zona Sul de JP

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

A Polícia rodoviária 
Federal apreendeu na 
tarde de segunda-feira 
(26), um caminhão carre-
gado de madeira do tipo 
Maçaranduba que havia 
sido extraída no estado 
do Pará e era transpor-
tada de forma ilegal até a 
Paraíba. O destino final da 
madeira não foi informa-
do pela PrF.

A fiscalização ocor-
reu na Br-412, no mu-
nicípio de Boa Vista, 
no Agreste paraibano.  
Os policiais rodoviários 
federais abordaram um 
caminhão Volvo/Fh 540, 
que estava em pane me-
cânica, no acostamento 
da rodovia. 

Na ocasião, foi solici-
tada a documentação do 
veículo, dos dois semir-
reboques e da carga de 
madeira. Ao analisar os 
documentos fiscais apre-
sentados pelo condutor, 
verificaram que a nota fis-
cal da carga, documento 
obrigatório que atesta a 
legalidade da madeira, não 
condizia com o volume da 
carga que estava sendo 
transportada. A nota fiscal 
constava 33,109 metros 
cúbicos, enquanto a carga 
transportada era de 40,84 
metros cúbicos, sendo 
assim, uma divergência 
de 7,73 metros cúbicos. 
Portanto, a diferença do 
volume transportado evi-
dencia que a nota fiscal 
apresentada não corres-
ponde à carga verdadeira 
e a madeira foi extraída de 
forma ilegal. 

O condutor, um ho-
mem de 40 anos, infor-
mou que é funcionário 
a serviço da empresa 
responsável pela carga e 
receberia o valor de r$ 
1,5 mil de comissão pelo 
transporte. A equipe po-
licial lavrou Termo Cir-
cunstanciado de Ocorrên-
cia tanto para o condutor 
quanto para a empresa 
responsável pela venda 
e transporte da maneira 
ilegal de acordo com a Lei 
9.605/98, que trata sobre 
os crimes contra o meio 
ambiente.

PRF flagra 
madeira 
sem nota 
na Paraíba

Outra quadrilha pratica roubos
Na madrugada de segunda-feira 

(26) policiais do Batalhão de Opera-
ções Especiais (BOPE) já haviam inter-
ceptado uma quadrilha que seria res-
ponsável por vários assaltos a pessoas 
e estabelecimentos comerciais, em pelo 
menos seis bairros de João Pessoa. O 
bando, formado por três homens e um 
adolescente, estava em um carro, que 
foi abordado na Via Perimetral Sul, 
após perseguição.

Os suspeitos, de 24, 22, 19 e 17 
anos, teriam agido nos bairros dos 
Funcionários II, Funcionários III, Gro-

tão, Geisel, João Paulo II e Gramame, 
onde foram interceptados e persegui-
dos até serem rendidos. Com eles, foi 
apreendida a arma usada nos crimes e 
recuperados vários objetos das vítimas.

A polícia não descarta que os dois 
grupos, tanto o que foi preso na ma-
drugada da segunda-feira, como o 
que foi perseguido no final da manhã 
de ontem tenham envolvimento nas 
ações criminosas ocorridas nos últimos 
dias em bairros da zona Sul da capital. 

Os quatro foram levados para a 
Central de Polícia, no Geisel.

Com o grupo, foi 
apreendida a arma 
usada no crime e 
outros objetos

Fotos: PMPB

Foto: SEAP

Detidos por tentar jogar drogas em presídio
A dificuldade para ingres-

sar com droga nos estabeleci-
mentos prisionais do estado 
está levando os criminosos a 
tentarem arremessar entor-
pecentes sobre as muralhas. 
No entanto, os objetivos não 
estão sendo alcançados. so-
mente na segunda-feira (26) 
quatro pessoas, entre elas um 
ex-presidiário foram flagradas 
tentando jogar drogas para o 
interior do Presídio serrotão, 
em Campina Grande. 

Por volta das 10h o fla-
grante foi feito contra o ex-pre-
sidiário José edilson Graciano 
da silva no momento em que 
tentava arremessar, por cima 
do muro, droga para dentro 
do presídio. “Nossos policiais 
penais estão atentos e não va-
mos permitir a entrada de en-
torpecentes na nossa unidade 
prisional”, disse o diretor do 
serrotão, Lennin sucupira.

De acordo com sucupira, 
os policiais penais perceberam 
um homem em uma bicicleta 
circulando aos arredores da 
unidade prisional em atitude 
suspeita, de pronto foram ao 

encontro do mesmo, que ao 
presenciar a viatura, tentou 
empreender fuga. Ao tentar 
caiu da bicicleta, sofreu trauma 
na cabeça, sendo levado para o 
Hospital de Trauma.

Com ele foram apreendi-
dos celulares, cartões de ope-
radora e droga, material esse 
que iria ser arremessado para 
o interior da unidade prisional. 
O acusado que já havia cumpri-
do cadeia. 

À noite foi a vez de poli-
ciais militares flagrarem três 
pessoas tentando utilizar 
a mesma prática para jogar 
droga para dentro do estabele-
cimento penal. O trio foi preso 
e junto com a droga foi enca-
minhado para a Central de Fla-
grante, em Campina Grande.

Lennin sucupira infor-
mou que somente este ano, 
de janeiro até segunda-feira 
(26) já foram apreendidos 70 
quilos de entorpecentes e 239 
aparelhos celulares que se-
riam destinados aos internos 
do Complexo Prisional do ser-
rotão. “somente nos últimos 
cinco meses 25 pessoas foram 

flagradas tentando arremessar 
drogas para o pátio do comple-
xo”, revelou sucupira.

Antes da pandemia, disse 
o diretor do serrotão, a tentati-
va para entrar com drogas era 
através, principalmente das 
visitas íntimas. e revelou que 

depois que foram adotadas 
medidas mais rígidas, por con-
ta da pandemia, a única forma 
encontrada é através das mu-
ralhas do presídio. “estamos 
atentos e não vamos permitir”, 
garantiu.

Tanto entorpecentes 

como celulares são conside-
rados de grande valor dentro 
da unidade prisional. Atual-
mente existem dois scanners 
corporais no serrotão que 
identificam qualquer tipo de 
metal dificultando a entrada 
de material ilícito.

Somente este ano, os policiais penais, junto com a PM, já apreenderam cerca de 70 quilos de drogas e centenas de celulares

Carro com “paredão” de som era usado pelo grupo 
durante os assaltos; na perseguição, os policiais 
apreenderam vários objetos e celulares de vítimas
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Decisão foi tomada, ontem, pela Arquidiocese da Paraíba como medida preventiva contra a propagação do coronavírus

Nilber Lucena 
Especial para A União

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com 

Dia de Finados na PB não 
terá missas nos cemitérios

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Emmanuel Noronha

A Arquidiocese da Paraíba 
informou na tarde de ontem, 
terça-feira, que devido a situa-
ção de pandemia da covid-19 
não realizará missas em cemi-
térios públicos e privados na 
próxima segunda-feira, Dia de 
Finados. As missas serão cele-
bradas apenas nas paróquias. 
O arcebispo da Paraíba Dom 
Manoel Delson celebra missa 
às 9h, na Catedral de Nossa 
Senhora das Neves, no Centro. 

“Ainda não podemos es-
tar como gostaríamos: todos 
juntos, vivendo e celebrando 
a nossa fé. Confiantes de que 
este tempo será superado, va-
mos seguindo estas medidas, 
sempre preocupados em salva-
guardar as vidas”, afirma Dom 
Manoel Delson. 

A Arquidiocese orienta os 
fiéis que forem aos cemitérios 
prestar homenagens aos seus 
entes queridos a respeitarem 
as normas sanitárias de prote-
ção ao contágio e propagação 

da covid-19, como o uso obri-
gatório de máscaras, álcool em 
gel ou uma garrafa com água e 
sabão para higienizar as mãos 
e permanecerem no local o me-
nor tempo possível, evitando 
aglomerações. 

As celebrações que serão 
realizadas em todas as paró-
quias deverão respeitar a capa-
cidade máxima de lotação es-
tabelecida através de decreto, 
que prevê a lotação máxima de 
30% da capacidade total. Outra 
recomendação da Arquidio-
cese da Paraíba é que idosos, 
crianças e pessoas dos grupos 
de risco evitem participar das 
celebrações e acompanhem a 
programação religiosa atra-
vés das redes sociais de cada 
paróquia.

Na capital, a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb) confirmou ontem, 
27, a abertura dos seis cemi-
térios públicos de João Pessoa 
durante o Dia de Finados, na 
próxima segunda-feira (2). De 
acordo com a Sedurb, serão 
adotadas medidas de preven-

ção à covid-19 para garantir 
a abertura dos cemitérios e a 
segurança dos visitantes que 
forem prestar homenagens 
aos entes queridos. Durante 
toda a semana de Finados, os 
cemitérios funcionarão das 
7h às 17h. 

Desde a semana passada, 
agentes da Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) estão realizando ser-
viços de limpeza e manutenção 
das áreas internas e externas 
dos cemitérios públicos de João 
Pessoa. A limpeza acontece nos 
cemitérios do Cristo Redentor; 
São José, em Cruz das Armas; 
Senhor da Boa Sentença, no 
Varadouro; Nossa Senhora da 
Penha, na Praia da Penha; São 
Sebastião, no Muçumagro e 
Santa Catarina, no Bairro dos 
Estados.

Pedro Cavalcanti, coorde-
nador da Divisão de Cemitérios 
da Sedurb, pede a compreen-
são das pessoas que desejam ir 
aos cemitérios. “Contamos com 
a compreensão da população 
para este ano atípico. Conti-

nuamos seguindo os protoco-
los da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) nos espaços 
públicos. Diante disso, as pa-
róquias deverão organizar suas 
celebrações na data, dentro das 
igrejas, respeitando os proto-
colos já adotados.”

As pessoas que forem aos 
cemitérios da capital deverão 
respeitar as normas sanitárias 
de prevenção à propagação 
do coronavírus, como o uso 
obrigatório de máscaras, o res-
peito ao distanciamento social 
de, no mínimo, 1,5 metros e 

a higienização das mãos com 
álcool em gel ou água e sabão. 
A secretaria ainda pede que as 
pessoas que fazem parte dos 
grupos de risco fiquem em casa 
e esclarece que será proibido o 
consumo de alimentos e bebi-
das dentro dos cemitérios.

Prefeitura libera visitação com protocolos

Para rezar e homenagear os mor-
tos, milhares de pessoas devem visitar 
cemitérios na próxima segunda-feira. 
Neste ano, no entanto, a celebração 
será diferente devido a pandemia do 
novo coronavírus. A Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa, através da Se-
cretaria de Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), decretou anteontem a li-
beração da abertura dos cemitérios 
para receber as pessoas que desejam 
homenagear seus entes queridos. Uma 
série de protocolos a serem seguidos 
pelos visitantes serão divulgados na 
manhã de hoje.

Na preparação para o momento de 
homenagens, os cemitérios da capital 
já passam pela realização de limpeza 
e manutenção dos túmulos e jazigos. 
Nos cemitérios São José, em Cruz das 
Armas, e Senhor da Boa Sentença, no 
Varadouro, equipes da Sedurb e outras 
independentes já faziam reparos. Lim-
peza de áreas comuns, poda de árvores, 
pintura e capina do mato são algumas 
das ações realizadas nos locais. Everal-
do Gomes da Cunha, administrador do 
cemitério São José, espera que o órgão 
limite o número de pessoas para poder 
garantir a segurança de todos no local.

Além das visitas para homenagear 
os que já morreram, a data representa 
também uma possibilidade de melhora 
das condições de vida, a curto prazo, 
para o ramo de trabalhadores que 
realizam a limpeza e manutenção dos 
cemitérios.

Maria Verônica, 61 anos, trabalha 
no cemitério São José há mais de 30 
anos realizando a limpeza de túmulos e 
jazigos. Segundo a trabalhadora, o mo-
mento de pandemia afastou as pessoas 
do cemitério e dificultou a manutenção 
financeira da casa e da família. Maria 
Verônica é contratada esporadicamente 
pelas famílias para realizar o serviço e 
recebe por unidade. “Muita gente está 
sem vir aqui por causa dessa doença. 
Aí por isso fica devagar para a gente. A 
gente vive disso (limpeza dos túmulos 
e jazigos) e sem ter, não tem como a 
gente se manter para ter o pão de cada 

dia. Se a família vier, com o cemitério 
aberto, vai ser bom para nós porque 
vamos receber o nosso trocado. Mas se 
vier pouco a gente não tem condições”, 
declarou Maria Verônica.

Outro setor que vem sofrendo com 
a pandemia e poderá ter um respi-
ro na data da celebração à memória 
dos finados é o das floriculturas e seus 
trabalhadores. Áurea Maria Farias tra-
balha no ramo há 23 anos. “A gente 
espera que as vendas aumentem, com 
relação ao ano passado e ao período 
da pandemia, mas ficamos naquela 
dúvida e insegurança”, relatou Áurea. 
Durante o período pandêmico, a florista 
não percebeu uma queda significativa 
das vendas porque a Floricultura In-
dependência, local onde ela trabalha, 
intensificou as vendas on-line.

A realidade é ainda mais compli-
cada para quem dependia das vendas 
de arranjos de flores para decorações 
como é o caso de Gutemberg José Bar-
bosa da Silva, florista e decorador na 
Deda Flores e Decoração, próximo ao 
cemitério Boa Sentença, no Varadouro. 
Mesmo com a abertura dos cemitérios 
para a visita pública, o trabalhador não 
prevê um bom aumento das vendas 
para o setor. A floricultura onde Gu-
temberg trabalha teve que demitir os 
funcionários e reduzir ao máximo os 
gastos porque não teve nenhum lucro 
durante os quatro meses mais intensos 
da covid-19 no Estado, quando as ati-
vidades foram paralisadas. 

“Quando reabriu, não tivemos lu-
cro com decoração e as vendas caíram 
em 70%. Aqui só está sobrevivendo 
porque o prédio é próprio, se fosse de 
aluguel já teria fechado. Para o Dia de 
Finados a expectativa era zero porque 
ainda não sabíamos se o cemitério iria 
abrir, tanto que a gente não fez pedido 
nenhum de flores. Vai dar um cresci-
mento, mas não como no ano passado, 
porque quem mais se preocupa com 
essas homenagens são as pessoas mais 
idosas, que mantém a tradição. E essas 
pessoas não podem sair de casa por ser 
de grupo de risco. Então, mesmo com 
o cemitério aberto, a perspectiva é de 
poucas vendas”, ressaltou Gutemberg 
José.

Centro Catedral Basílica de N. Sra. das Neves 09h

Bancários Paróquia Menino Jesus de Praga 8 h

Bayeux Paróquia São Sebastião  16h

Bessa Paróquia São Miguel Arcanjo 10h e 17h

Miramar Paróquia Nossa Senhora de Fátima 7h, 11h e 17h

Penha Santuário de Nossa Senhora da Penha 09h

Varadouro Paróquia Santuário N. Sra. da Conceição 07h, 09h, 11h, 15h e 17h

CoNFirA os horários
Missas em algumas Paróquias da Grande João Pessoa

BAIrrO/CIDADE PAróQUIA HOrÁrIOS

Romaria da Penha

Programação oficial vai ser 
divulgada nesta quinta-feira 

A programação oficial 
da Romaria da Penha 2020 
será divulgada à imprensa 
nesta quinta-feira, 29, às 
16h, no Santuário de Nossa 
Senhora da Penha. A Ro-
maria da Penha acontecerá 
entre os dias 1º e 13 de de-
zembro, pois foi adiada em 
virtude do segundo turno 
das eleições.

A Romaria da Penha 
reúne em média 500 mil 

pessoas, entre romaria e 
festa, porém, este ano não 
haverá procissão para evi-
tar aglomeração devido à 
pandemia. O monsenhor Ne-
reudo Freire Henriques, rei-
tor do Santuário da Penha, 
relembra que a pandemia 
ainda não acabou, apesar 
dos candidatos à Prefeitura 
de João Pessoa e socieda-
de estarem desrespeitando 
o isolamento social. “Esta-

mos preocupados com a 
vida mas, infelizmente, as 
pessoas não estão tendo 
a mesma consciência e se 
comportam como se a pan-
demia tivesse acabado. Te-
mos que dar o exemplo, pois 
a experiência religiosa nos 
leva a crer no Deus da vida, 
por isso, precisamos cuidar 
bem dela. Daqui a pouco a 
vacina chega e faremos uma 
grande festa”, afirmou.

Foto: Luiz Vaz/Secom-JP

A Romaria da Penha reúne em média 500 mil pessoas, porém, este ano, não haverá procissão por conta da pandemia

Desde a semana passada, a Emlur está realizando serviços de limpeza e manutenção das áreas internas e externas dos cemitérios

Foto: Luiz Vaz/Secom-JP
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Retorno do cinema
Após o anúncio das novas medidas do Plano Estratégico 
de Flexibilização em João Pessoa, redes de cinemas vão 
retornar com a capacidade máxima de 50%. Página  11
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Em videoconferência da UBE-PB, evento terá a presença da escritora Neide Medeiros e do neto do homenageado, Ricardo Ramos

Vida de Graciliano Ramos em 
quadrinhos é lançada hoje

O livro Graciliano Ra-
mos em Quadrinhos (Pat-
mos Editora, 36 páginas, 
R$ 36,90), cujo roteiro é 
da escritora Neide Medei-
ros, com ilustrações de 
Val Fonseca, será lançado 
durante uma videoconfe-
rência via Meet promovida 
pela União Brasileira de 
Escritores - Seção Paraíba 
(UBE-PB) que será reali-
zada nesta quarta-feira, a 
partir das 20h.

Do encontro, deverá 
participar o presidente da 
UBE-SP, Ricardo Ramos 
Filho, neto de Graciliano 
Ramos (1892-1953), autor 
alagoano homenageado na 
biografia em HQ. “Minha 
expectativa é positiva, pois 
espero que as pessoas que 
estão em casa aproveitem a 
ocasião para assistir o lan-
çamento”, disse a roteirista 
da obra, Neide Medeiros, 
que também é colunista do 
jornal A União.

Ontem foi relembrado 
os 128 anos de nascimento 
do autor de grandes obras 
como Vidas Secas, Caetés e 
Memórias do Cárcere.

Segundo a roteirista, o 
livro já estava pronto des-
de dezembro de 2019 e o 
lançamento estava agen-
dado para o final de março, 
na sede da Fundação Casa 
de José Américo (FCJA), 
mas veio a pandemia mun-
dial da covid-19 e o evento 
foi suspenso. “Agora tenho 
a oportunidade de realizar 
o lançamento virtual, du-
rante o qual Marco di Au-
rélio vai recitar o poema 
São Bernardo, escrito por 
Jorge Medauar em home-
nagem a Graciliano Ramos, 
e a professora Socorro Ara-
gão fará a apresentação da 
biografia, que estará dis-
ponível na própria editora 
e na Livraria Leitura, em 
João Pessoa”.

Sobre a escolha do poe-
ma para o evento, Medeiros 
revela que mantinha cor-
respondência literária com 
Jorge Medauar, a partir 
dos anos 1980. “Ele, que já 
morreu, escreveu o poema 
inspirado no último capí-
tulo do livro São Bernardo, 
de Graciliano Ramos. É um 

poema muito bonito que 
ele publicou no livro Mora-
da de paz”, relembra.

A biografia quadri-
nizada do autor alagoa-
no, nascido na cidade de 
Quebrangulo, é a quarta 
obra do gênero que Neide 
Medeiros produziu para a 
Patmos. “Decidi convidar 
Val Fonseca para ilustrar e 
ele me surpreendeu, pois 
não se limitou a copiar, 
mas recriou algumas coi-
sas, o que foi muito bom”, 
comentou a escritora.

Na obra quadrinizada, 
Neide Medeiros registra 
uma biografia que inclui 
os vários aspectos de Gra-
ciliano Ramos, a partir do 
nascimento, infância, ju-

ventude e a fase adulta, 
além da carreira literária e 
da trajetória política, pois 
o autor foi deputado fede-
ral e prefeito da cidade de 
Palmeira dos Índios, em 
Alagoas. “Eu também re-
gistro o fato de Graciliano 
ter sido preso político na 
ditadura de Getúlio Vargas 
sob a acusação de ser co-
munista, mas que, naquele 
momento, ainda não era 
integrante do Partido Co-
munista”, observou. 

A escritora ainda ga-
rantiu que não teve pro-
blemas para adaptar a 
biografia do autor de Vidas 
Secas para o leitor infan-
tojuvenil. “Levei seis me-
ses para escrever, a partir 
de março de 2019. Fiquei 
muito satisfeita com o tra-
balho, realizado sem difi-
culdades, porque, além de 
ter lançado três livros in-
fantis – que são A terra dos 
meninos pelados, Peque-
na história da República e 
Alexandre e outros heróis 
– a obra de Graciliano atrai 
leitores, mesmo iniciantes, 
porque ele escreve de ma-
neira simples, acessível e 
direta, o que é muito inte-
ressante, atingindo crian-

ças, jovens e adultos”, afir-
mou Neide Medeiros.

Ao confessar-se “uma 
apaixonada” pela obra 
do biografado, ela ainda 
lembrou que, ao longo de 
toda sua atividade acadê-
mica nas universidades, 
escreveu a monografia e 
a dissertação de mestra-
do baseadas na obra do 
romancista alagoano, de 
quem adquiriu os livros e 
outros trabalhos que foram 
publicados a respeito do 
escritor. “Não precisei sair 
de casa para fazer a pesqui-
sa para escrever a biografia 
quadrinizada porque con-
sultei essas obras”.  

O quadrinista e ilustra-
dor Val Fonseca também ex-
pressou a sua satisfação em 
ter trabalhado em parceria 
na produção dos desenhos 
para Graciliano Ramos em 
Quadrinhos. “Foi o projeto 
que eu mais gostei dos que 
fiz para a editora. Primeiro 
porque, para mim, foi uma 
aula de história, pois conse-
gui aprender coisas sobre 
o escritor. E, segundo, por 
causa da total liberdade de 
criação que Neide Medeiros 
me deu. Ela não ficava exi-
gindo nada nas várias oca-

siões em que trocávamos 
informações para que eu 
tivesse o material para tra-
balhar”, frisou.

De acordo com o artis-
ta, foi um total de quatro 
meses para criar as ilustra-
ções. “Há profissionais que 
trabalham de maneira rápi-
da, mas eu não. Meu méto-
do de trabalho é mais lento, 
mas dou o meu melhor pos-
sível”, pontuou.

Foto: Evandro PereiraFoto: Divulgação

Coleção Primeira Leitura se consolidou no mercado nacional
O diretor comercial da Pat-

mos, Marcos Duarte, garantiu 
que a Coleção Primeira Leitura 
– a qual Graciliano Ramos em 
Quadrinhos pertence – continua 
em andamento e se consolidou 
no mercado. “É um projeto que já 
deu certo, pois volumes já foram 
distribuídos, através de participa-
ção em licitações do Governo Fe-
deral, para distribuição a escolas 
públicas pelo país”.

Ao longo de 2020, Duarte 
informou que já foram publicadas 
biografias em HQs de Nísia Flores-
ta, Euclides da Cunha, Duque de 
Caxias e Auta de Souza, a vigési-
ma sétima e mais recente obra. E 
garantiu que outros nomes para 
a coleção vêm sendo produzidos, 

dos quais o próximo a ser lançado 
deverá ser o volume sobre o escri-
tor gaúcho Érico Veríssimo. 

Outras biografias já vêm 
sendo escritas para publicação 
pela Coleção Primeira Leitura, 
provavelmente em 2021. Mar-
cos Duarte antecipou que estão 
incluídas nesse novo lote os qua-
drinhos sobre Monteiro Lobato, 
Gilberto Freyre, Alberto Santos 
Dumont e Arruda Câmara. “O 
mais importante é que, além de 
divulgar nomes que se desta-
caram na Paraíba e em âmbito 
nacional, a coleção incentiva a 
cultura e é escrita por autores e 
ilustradores paraibanos, o que 
valoriza o talento dos autores e 
artistas da terra“. 

O diretor comercial da Pat-
mos lembrou que a editora já 
participou de três licitações em 
âmbito federal. Em 2018, por 
exemplo, por esse meio, conse-
guiu a aprovação para a distribui-
ção das biografias quadrinizadas 
de Ariano Suassuna, Luiz Gon-
zaga e José Lins do Rego para 
escolas públicas estaduais e mu-
nicipais espalhadas pelo país. “No 
ano passado, houve reposição de 
exemplares e para 2021 deverá 
ser feita a distribuição da biogra-
fia de Epitácio Pessoa, mas falta 
definir a quantidade necessária 
para as escolas. Além disso, os 
volumes da coleção também são 
adotados em escolas privadas em 
João Pessoa”.

Imagens: Divulgação

Lançada em 2014, a biografia de 
Augusto dos Anjos, por Jairo Cézar 
e Luyse Costa, foi o primeiro livro 
da coleção da Patmos

Já foram publicadas até agora 27 
volumes homenageando vários 

artistas, a exemplo de Sivuca, por 
Otávio Sitônio Pinto e Val Fonseca

Através do QR Code acima, 
acesse o link para o 

lançamento virtual no Meet

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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No lançamento, 
o poeta Marco di 
Aurélio vai recitar 

‘São Bernardo’, escrito 
por Jorge Medauar 
em homenagem a 
Graciliano Ramos

HQ aborda carreira literária e trajetória política do autor alagoano 

Val Fonseca (E) levou quatro meses para 
ilustrar o roteiro de Medeiros (D), que já 
escreveu uma dissertação de mestrado 
baseada na obra de Graciliano Ramos
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Sempre gostei de ouvir rádio. Principalmen-
te quando estava dirigindo. Agora, que não dirijo 
mais, fiquei sem ouvir rádio, mas sentia falta. Até 
que uma amiga, vendo a minha falta, o meu silên-
cio forçado, foi ao centro da cidade e me presen-
teou com um radinho. Até que tenho um no meu 
sistema estéreo, mas não aprendi a sintonizá-lo e 
ficou mudo, calado desde o começo.

Agora mesmo, estou sintonizada na Rádio Se-
nado, ouvindo Alceu cantar. Como é que pude pres-
cindir desse equipamento por tanto tempo? Obri-
gada, Rosário! Toda vez que ouço algo que gosto, 
que me emociona, lembro de você, amiga sensível 
e companheira, agora morando longe, em Bananei-
ras, fazendo falta, mas sempre presente na minha 
memória e no meu coração e, às vezes, raras vezes, 
presencialmente.  

Hoje ouvi uma música, cujo nome não sei, nem 
de quem é, pois agora há um hábito deletério no 
rádio brasileiro de não anunciarem nem o nome da 
música nem do seu autor, ou autora, mas o tema 
era a perda do amor, que, segundo a música (e eu 
concordo) não é perda, é livramento. 

Tive muitos amores, perdi alguns, outros fo-
ram largados pelo caminho. Chorei por amor. Hoje, 
às vezes, sinto saudades, mas tenho a certeza de 
que sou minha melhor companhia. Claro que gosto 
de ter amigos por perto, mas não sinto falta de um 
amor. Saudades, talvez, mas estou muito bem, apa-
ziguada, sem amor.

Acho que a mídia, a literatura, romantizam 
muito o amor e nós, na juventude, perdemos mui-
to tempo com o assunto, quando poderíamos estar 
gastando esse tempo estudando ou fazendo outras 
coisas que nos renderiam melhores resultados, 
como diziam nossas mães. Principalmente nós, 
as mulheres. Mas é o ritmo natural da natureza, o 
impulso natural na direção da reprodução, da per-
petuação da espécie. Tudo regido pelos hormônios, 
em poderosa ebulição. Ainda bem que passou!

Agora é Maria Betânia que canta um ponto. 
Lindo! Antes, tocou uma música sertaneja, gênero 
que não aprecio nem pouco nem muito, mas dentro 
de uma seleção diversificada, dá pra passar. 

Aqui na Paraíba, gosto de sintonizar a Taba-
jara e a Cabo Branco, mas ainda não encontrei a 
CB no meu dial. Mas vou procurar (e achar, com 
certeza!). Agora ouço um clássico da música bre-
ga: “Traiçoeira e vulgar... Sou sem nome, sem lar, 
sou aquela... Sou a cria da sua costela... Você tem o 
amor que merece”.

Eu gostava de cantar essa música. Eu gostava 
muito de cantar. Meu repertório ia da bossa nova 
ao samba-canção. E também cantava em inglês 
(Frank Sinatra, Pat Boone, The Beatles, dentre ou-
tros) e um pouco de francês (Aznavour, Piaf, Cris-
tophe, etc.).

“Et j’ai pleuré, pleuré, Aline, pour qu’elle re-
vienne”.

Tudo, quase sempre romântico, irremediavel-
mente romântico.

Até que chegaram os Beatles e mudei de tom: 
‘Hey Jude’, ‘Penny Lane’, ‘Help’. ‘Imagine’, ‘My 
Sweet Lord’... Cada uma dentro do contexto da 
vida. E mais, Bob Dylan, Cat Stevens, Carole King, 
James Taylor… É uma lista interminável de, hoje, já 
clássicos. Por fim, veio o rock brasileiro, com Titãs, 
Legião Urbana, Blitz...

Claro que houve também os forrós, afinal, eu 
morava em Campina Grande na adolescência e ju-
ventude, como poderia escapar? Logo eu que gos-
tava tanto de dançar forró?

Perda ou
livramento?

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

As bibliotecas e os livros,
para que servem?

No dia 29 de outubro é comemo-
rado, anualmente, o Dia Nacional do 
Livro. As bibliotecas, públicas ou pes-
soais, são os lugares mais diacrônicos 
do mundo. Os acervos bibliográficos 
dão conta dos escritores e seus pen-
samentos e os livros são artefatos 
gráficos onde se encontra materiali-
zado o conhecimento. 

Para falar da importância das 
obras organizadas em bibliotecas, é 
preciso reconhecer que a sua distri-
buição obedece aos critérios esta-
belecidos por normas técnicas. Para 
melhor atender aos leitores, que pro-
curam esses espaços em busca de in-
formação, todo o acervo deve ser or-
ganizado de forma adequada.

Ao passar de geração a geração, 
o livro é a materialização do conhe-
cimento humano e permanente fonte 
de consulta. As instituições públicas 
possuem volumes organizados de 
conformidade com o perfil das de-
mandas sociais existentes.

A Biblioteca da Fundação Casa 
de José Américo promove a gestão 
de dois acervos bibliográficos: o pri-
meiro, compõe coleção particular do 
seu patrono, o escritor José Américo 
de Almeida. O segundo, mantém viva 
a coleção do educador Durmeval Tri-

gueiro Mendes, por meio da doação 
de publicações por editoras e perso-
nalidades da cultura paraibana. 

Trata-se de viagem bibliográfica 
ao século passado, repleta de obras 
raras, que compõem coleção estima-
da em 5 mil volumes. Entre os exem-
plares desse importante acervo se 
encontram A Paraíba e seus proble-
mas, ensaio, 1923 (A União/Paraíba, 
5ª edição), A Bagaceira, romance, 
1928 (José Olympio Editora, 46ª edi-
ção), Coiteiros, romance, 1935 (Com-
panhia Editora Nacional, 3ª edição) e 
Quarto minguante, poesia, 1975 (In-
terplan, 3ª edição). 

A disposição das publicações em 
bibliotecas particulares é feita de 
acordo com as expectativas pessoais 
e profissionais de cada um, levando 
em consideração seus respectivos 
objetos de estudo. Por serem di-
ferentes no tempo e no espaço, os 
materiais usados como suporte da 
escrita variam conforme a cultura de 
cada lugar.

Há uma relação dialética e dia-
lógica entre os autores como produ-
tores do pensamento e os leitores 
como receptores deste saber. Os au-
tores escrevem para serem lidos no 
futuro e se encontram com os leito-
res por meio da leitura do que foi 
escrito e produzido no passado ou 
no presente. 

O maior patrimônio de uma 
biblioteca é o registro das formas 
imateriais de aprendizagem, cria-
das, elaboradas e produzidas pelo 
homem ao longo de sua existência. A 
estrutura física, o conjunto dos mó-
veis onde sãos alojadas as pilhas de 
livros, o acervo bibliográfico, o siste-
ma de digitalização para a organiza-
ção compartilhada da informação e 
a profissionalização das equipes de 
trabalho são de maior importância 
para a conservação e a preservação 
da nossa memória.

O objetivo primordial é o de ga-
rantir aos leitores e aos pesquisado-
res o acesso à informação, de forma 
estruturada em seus respectivos pe-
ríodos históricos. Os leitores utilizam 
os livros, os periódicos e as obras de 
referência como fontes constantes 
para a formação de seus conhecimen-
tos. Já os pesquisadores, usam como 
fonte bibliográfica para fundamentar 
seus trabalhos acadêmicos. 

Apresentação dos Beatles (esq. p/ dir.): McCartney, Harrison, Ringo e Lennon

Foto: Divulgação

Francisco de Assis Vilar  O objetivo primordial é o de 
garantir aos leitores e aos 
pesquisadores o acesso à 

informação 

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Nesta quarta-feira, projeto do canal da Funesc apresentado por Iponax 
Vila Nova analisa a trajetória e obra do jovem poeta Felipe Pereira (RN)

‘De Repente na Rede’ 
traz cantoria potiguar

Jovem talento da canto-
ria popular, o poeta Felipe 
Pereira, do Rio Grande do 
Norte (RN), é o poeta que 
recebe a homenagem em 
mais um programa da série 
‘De Repente na Rede’, que 
é realizado pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba. 
Apresentada por Iponax 
Vila Nova, a atração gravada 
em vídeo estará disponível 
nesta quarta-feira, a partir 
das 19h, pelo canal da Fu-
nesc no YouTube (/funes-
cpbgov). 

Apesar de perten-
cer à nova geração 
de poetas, o apre-
sentador oficial 
do programa 
disse não ter 
dúvidas da 
c a p a c i d a d e 
de Felipe Pe-
reira, que 
nasceu na 
cidade de 
Natal. “Ele 
ainda não 
tem 10 anos 
de profis-
são, mas já é 
aquele repen-
tista que já se 
sabe que tem um 
futuro garantido”, 
disse ele, lembrando 
ainda que o artista po-

tiguar já tem um programa 
de rádio na capital norte-rio-
grandense, no qual apresenta 
uma vez por semana. 

“Felipe Pereira já che-
gou cantando bem e de for-
ma desenrolada, além de 
ser bem entrosado e entur-

m a d o 

com os cantadores e muito 
querido. Ele também é bem 
organizado e muito direito, 
com uma aceitação muito 
grande”, elogia Ipomax. “O 
garoto possui uma voz boa e 
demonstra presença de pal-
co. É, sem dúvida nenhuma, 
dos cantadores abaixo da 

faixa etária de 25 anos, 
que é a estrela, uma 

referência, tanto no 
que diz 

respeito à cantoria tan-
to no que diz respeito à 
organização. Sabe fazer o 

metier. Não tenho a menor 
dúvida de que ele vai do-
minar uma parte da canto-
ria, em breve”, ressaltou o 
paraibano.    

Considerado um dos 
artistas mais jovens do 

gênero repente, Felipe 
Pereira tem 24 anos e 
iniciou sua carreira em 
2011, quando passou a 
participar de projetos 
culturais promovidos 
pela Prefeitura Munici-
pal de Natal (RN). Ele 
é o idealizador e tam-
bém coordena o proje-

to ‘Memórias da Poesia’, 

que tem servido como uma 
vitrine para jovens e vete-
ranos cantadores, já que a 
iniciativa tem o objetivo de 
homenagear e rememorar a 
vida e obra de personalida-
des poéticas que contribuí-
ram historicamente com a 
poesia natalense.

O ‘De Repente na Rede’ 
é uma plataforma que pre-
tende ressaltar nomes pa-

raibanos ou da 
região. 

“A im-
p o r -
tância 

é de 
arquivar 

o material sobre os home-
nageados. Filiação, tempo 
de carreira, vida e obra de 
cada artista. É uma iniciati-
va simples, mas que preci-
sa ser feita”, explica Iponax 
Vila Nova.

O programa funciona, 
portanto, como um docu-
mento para consulta e pes-
quisa. “Além de informar 
sobre a vida e obra de cada 
cantador, a gente tem a preo-
cupação de também ressaltar 
os versos de cada um”.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Artista é o criador e coordenador 
do projeto ‘Memórias da Poesia’, 
que é uma vitrine para jovens e 
veteranos cantadores

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube
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Empresas exibidoras falam sobre 
reabertura dos cinemas na capital 

A autorização para a reabertura dos 
cinemas anunciada nesta semana pelo 
prefeito de João Pessoa, Luciano Carta-
xo, que está incluída entre as medidas 
de flexibilização do horário de funciona-
mento para o comércio e shopping cen-
ters foi recebida com reações diferentes 
por empresários que atuam na área da 
exibição de filmes. As redes de exibição 
terão que respeitar a capacidade máxi-
ma de 50% das salas.

“Estávamos ansiosos por esse re-
torno e aguardamos a divulgação do 
Decreto Municipal, nós estamos a pos-
tos para reabrir algumas das salas no 
Tambiá Shopping já amanhã”, garantiu 
o responsável pelo setor de programa-
ção e marketing do Cinesercla, Ricardo 
Morgan, acrescentando, inclusive, que 
um dos filmes a entrar em cartaz é Te-
net, produção lançada em 2020 e dirigi-
da por Christopher Nolan (de A Origem 
e Dunkirk).

O presidente da Cinépolis Brasil, 
Luiz Gonzaga de Luca, disse que vai es-
perar ter em mãos o decreto para anali-
sar o conteúdo do documento e, a partir 
daí, decidir pela retomada das ativida-
des nas salas de exibição instaladas nos 
shoppings Manaíra e Mangabeira.

“A atitude da Prefeitura, ao tomar 
essa medida, foi muito positiva, mas as 
medidas restritivas foram incoerentes 
e, por isso, tinha que reabrir”, comentou 

o diretor executivo da Associação Bra-
sileira das Empresas Exibidoras Cine-
matográficas Operadoras de Multiplex 
(Abraplex), Caio Silva. 

“Quando o cinema foi reaberto em 
Campina Grande nós também acháva-
mos que os cinemas em João Pessoa 
também voltariam a funcionar naquela 
ocasião. Foram sete meses de salas fe-
chadas na capital paraibana e, até por 
causa do prejuízo, vínhamos esperando 
por isso e estamos satisfeitos com esse 
anúncio”, confessou Ricardo Morgan. 

O Cinsesercla também aguarda a di-
vulgação do Decreto Municipal, esclare-
cendo que esse documento normalmente 
traz a definição de qual data a partir das 
qual as salas poderão voltar a funcionar. 
Segundo ele, ainda é preciso  reorganizar 
as salas e tomar as medidas do proto-
colo de segurança sanitária, que inclui, 
por exemplo, higienização do ambiente, 
o uso de máscaras e de álcool em gel e o 
sistema para distanciar as cadeiras.

Como nem todas as cadeiras serão 
ocupadas pelos espectadores, para ga-
rantir o distanciamento, como uma das 
medidas de segurança, Ricardo anteci-
pou que o Cinesercla deverá reabrir, a 
princípio, com quatro das seis salas em 
João Pessoa. A estimativa é de que menos 
de 50% das poltronas sejam ocupadas 
pelo público, que deverá assistir, além de 
Tenet, filmes como Os Novos Mutantes, A 
Ilha da Fantasia e Scooby! - O Filme. 

O responsável pela programação e 
marketing do Cinesercla admitiu que, no 

primeiro momento da reabertura do ci-
nema, a frequência não deverá ser tanta. 
“A demanda vai ser pequena, porque as 
pessoas ainda vão estar meio desconfia-
das e com medo de entrar. Mas, com o 
passar do tempo, a demanda aumenta-
rá, a não ser que alguém filme e atraia 
a atenção do público. Por isso, a nossa 
expectativa é com a exibição de Tenet”, 
disse Ricardo Morgan.      

Já o presidente da Cinépolis Brasil 
contou que a cidade de João Pessoa é 
uma das últimas, no Brasil, a reabrir os 
cinemas. “Apesar de termos enviado há 
algum tempo para a Prefeitura a docu-
mentação garantindo que a sala de cine-
ma é segura. Não podemos reabrir pelo 
fato do prefeito ter anunciado, pois é 
preciso aguardar o decreto e, se preciso, 
vamos reabrir o mais rápido possível”, 
disse Luiz Gonzaga de Luca. 

O diretor executivo da Abraplex, 
Caio Silva, observou que a Prefeitura 
Municipal demorou a autorizar a rea-
bertura dos cinemas. “Eu tenho dito, 
em todas as oportunidades, que o lugar 
mais seguro, depois da nossa casa, é o 
cinema. Pesquisas internacionais reali-
zadas na Europa constataram que não 
houve contaminação de pessoas nas sa-
las que reabriram”, garantiu. 

A reportagem de A União também 
procurou para repercutir o anúncio com 
os responsáveis pelo Centerplex, que 
mantém salas de cinema no Mag Sho-
pping, mas até o fechamento desta edi-
ção não houve resposta.

Flexibilização

(um agradecimento e outras duas oportunas con-
siderações)

Toda sexta-feira guardo um tempinho para es-
crever o texto que na segunda envio para o jornal e 
na quarta, como hoje, sai publicado. Já estava pron-
to o Edgar, Dona Filó e o Caneca Amassada, que fica 
adiado para a próxima semana. Culpa minha? Não, 
culpa do Gonzaga. Isso mesmo, do Gonzaga Rodri-
gues. Vou explicar.

Sábado, lá eu todo pimpão da vida, quando re-
cebo o telefonema de Paulo Emmanuel. Para nós, o 
Paulinho, que dentre outras virtudes e atributos é 
filho do Gonzaga. E Paulinho me vem com essa:

– Leu o jornal de hoje?
– Ainda não
– Pois leia e trate de cobrar cachê do velho. Gon-

zaga gastou umas linhas falando de você.
Li. Lá estava na segunda página a matéria O 

conto-crônica de Paiva. Todo um artigo dedicado ao 
bonitão aqui. Generoso, atribuiu-me virtudes que 
não me sinto merecedor. Mas a quem não agradaria 
tais lisonjas, ainda mais vindo de quem veio? 

Está certo que gosto de contar histórias, 
umas recolho por aí, outras são deslavadas men-
tiras que tenho a ousadia de criar. Há vezes em 
que tento arrancar alguma emoção que possa es-
tar contida  lá pelos cantinhos da alma do leitor. 
Tento. Não passo disso.

Depois das palavras generosas do nosso mestre 
da escrita estou, como dizem por aí, me sentindo a 
última bolacha do pacote. Quem já apreciava o que 
andei escrevendo, provavelmente continue e quem 
não achava meus escritos lá essas coisas, a partir 
dessa nota de nosso imortal, vai até dizer que sou 
um bam-bam-bam, pois não ousaria contrariar nos-
so cronista número um. Ou seja, o velho Gonzaga 
transformou-me em uma unanimidade. Imerecida, 
sei disso, mas uma provisória consonância entre 
aqueles que leem este poderoso rotativo.

Meu velho Gonzaga,aceite pois o abraço lhano 
desse seu aprendiz. Que passe logo essa epidemia 
para que eu possa transformar essas palavras em 
atitude e dar aquele apertão nesse querido amigo. 
É isso aí.

Aproveitando o ensejo, hoje, às 20h, nossa União 
Brasileira de Escritores seção da Paraíba (UBE) vai 
promover uma live, na qual nossa confreira, Neide 
Medeiros, estará lançando virtualmente seu livro 
Graciliano Ramos em Quadrinhos, aproveitando que 
ontem, 27 de outubro, comemoramos 120 anos do 
nascimento do velho Graça. O livro estará em breve 
na Livraria do Luiz. Mais um notável trabalho des-
sa nossa atuante escritora. O evento contará com a 
participação do escritor Ricardo Ramos, presidente 
da UBE-SP e neto do nosso homenageado.

Outra notícia é que a nossa antologia Imagens 
Literárias: a realidade e o sonho, já está sendo im-
pressa e tem lançamento previsto para 21 de no-
vembro, em João Pessoa, Natal, Recife, São Paulo 
(capital e Jacareí), Espírito Santo (Guarapari)  e Por-
tugal ( Lisboa-Cascais).

A antologia é uma realização da UBE-PB que 
além de seus associados tem a participação de es-
critores paraibanos e de outros estados (SP, RN, 
PE, PI, ES, GO e DF). Participam dessa edição (que 
conterá crônicas, contos, poesia e artigos) os auto-
res: Acilino  Madeira Neto, Ana Angélica Costa, Ana 
Isabel de Souza Leão Andrade, Anne Mahin, Aroaldo 
Sorrentino Maia, Bruno Gaudêncio, Cinen de Sousa, 
Diulinda Garcia, Elizabeth Brandt Feijó, Francisca 
Vânia Rocha Nóbrega, Gilmar Leite, Gonzaga Ro-
drigues, Hildeberto Barbosa Filho, Irani Medeiros, 
Irlanda Lúcia Andrade Vieira, Jania de Souza , João 
Andrade, José de Castro, José Edmilson Rodrigues, 
José Nunes, José Ronald Farias, Juca Pontes, Júlio Ot-
toboni, Junior Dalberto, Leila Medeiros Fernandes, 
Lúcia Cardoso, Ludmila Saharovsky, Luiz Augusto 
Paiva, Maria Pires da Silva, Melchiades Montenegro, 
Mércia Maria Santos Coutinho, Neide Medeiros San-
tos, Olívia Beltrão, Ricardo Ramos Filho, Rita Quei-
roz, Rose Pereira, Salomão Sousa, Sérgio de Castro 
Pinto, Telma Brilhante, Tereza Custódio, Thomas 
Bruno Oliveira e William Costa.

A editora escolhida foi a editora Mondrongo, 
da Bahia, e a capa teve a ilustração de Cinara Fi-
gueiredo.

Bem, meus amigos, por hoje um agradeci-
mento e duas notícias. Na próxima semana vol-
taremos ao trivial, se Deus permitir e Gonzaga 
Rodrigues deixar.

Acho que não 
mereço, mas...

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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‘Tenet’, novo filme dirigido por Christopher 
Nolan, é um dos longas-metragens que 

vão estrear no cinema assim que as 
redes de João Pessoa se organizarem

O professor, teóri-
co e escritor português 
Vítor Aguiar e Silva foi 
escolhido como o Prê-
mio Camões 2020. O au-
tor é um dos signatários 
da Petição em Defesa da 
Língua Portuguesa Con-
tra o Acordo Ortográfico, 
que conta mais mais de 
cem mil assinaturas até o 
momento.

O anúncio foi feito 
ontem, pela ministra da 
Cultura de Portugal, Gra-
ça Fonseca.

Segundo a mídia por-
tuguesa, Aguiar é pesqui-
sador da literatura portu-
guesa dos séculos 16 e 17, 
bem como da obra de Luís 
de Camões e das metodolo-
gias literárias.

O vencedor ganha 
100 mil euros, valor di-
vidido entre os governos 
do Brasil e de Portugal. 
Criado em 1988 pelos 
governos do Brasil e de 
Portugal, o Prêmio Ca-
mões elege a cada ano, 
pelo conjunto da obra, 
um escritor de países 
onde o português é a lín-
gua oficial.

Em 2019, o vencedor 
foi Chico Buarque, que 
agradeceu em vídeo ape-
sar do presidente brasi-
leiro não ter assinado o 
diploma no ano anterior, 
foi Germano Almeida, de 
Cabo Verde.

Antes de Chico, o úl-
timo brasileiro premiado 
tinha sido Raduan Nassar, 
em 2016. Além deles, os 
brasileiros ganhadores do 
Camões são: João Cabral 

de Melo Neto (1990), Ra-
chel de Queiroz (1993), 
Jorge Amado (1994), An-
tonio Candido (1998), 
Autran Dourado (2000), 
Rubem Fonseca (2003), 

Lygia Fagundes Telles 
(2005), João Ubaldo Ri-
beiro (2008), Ferreira 
Gullar (2010), Dalton Tre-
visan (2012) e Alberto da 
Costa e Silva (2014).

Vítor Aguiar é Prêmio Camões 2020

Autor português é um dos signatários da Petição Contra o Acordo Ortográfico

Foto: Divulgação

Guilherme Sobota
Agência Estado



Secretária de Administração destaca o compromisso do governo com o funcionalismo, apesar dos desafios da pandemia

Dia do Servidor Público é
celebrado hoje no Estado 

Hoje, 28 de outubro, comemo-
ra-se o Dia do Servidor Público. Em 
virtude da pandemia não haverá 
programação presencial em alu-
são à data, mas o Governo da Pa-
raíba realizará uma homenagem 
simbólica, em suas redes sociais, 
aos trabalhadores que escolheram 
como profissão a missão de servir 
ao público. Apesar deste ano tão 
atípico, os servidores públicos es-
taduais têm muito a comemorar 
pois o governador João Azevêdo, 
desde o início de sua gestão, tem 
procurado avaliar as reivindica-
ções do funcionalismo público na 
concessão de benefícios. Existem 
cerca de 110 mil servidores pú-
blicos estaduais, ocupando os três 
poderes do Estado.

A secretária de Estado da Ad-
ministração, Jacqueline Gusmão, 
agradeceu a colaboração dos ser-
vidores públicos estaduais no 
enfrentamento à pandemia. “Eu 
gostaria de parabenizar a todos 
os servidores públicos pelo dia de 
hoje e agradecer tanto aos traba-
lhadores (profissionais de saúde, 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com
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Jacqueline Gusmão agradece a colaboração dos servidores no enfrentamento à pandemia

Mesmo em tempos difíceis, 
o Governo da Paraíba 

manteve o compromisso 
assumido do pagamento 

em dia, incluindo férias, 13º 
salário e outros benefícios 

área administrativa, segurança 
pública, planejamento, controle e 
compras) que estão enfrentando a 
pandemia presencialmente quan-
to àqueles que continuaram traba-
lhando home office pois sabemos 
que o Estado não podia parar suas 
atividades. Era nossa obrigação 
proteger e amparar o cidadão 
nesse momento tão difícil. Nossos 
servidores tiveram muita coragem 
e continuam sendo fundamentais 
nesse processo”, agradeceu.

Mesmo em tempos difíceis, 
o Governo da Paraíba manteve o 
compromisso assumido do pa-
gamento em dia incluindo férias, 
13º salário e outros benefícios 
que os servidores têm direito. “O 

governador João Azevêdo vem va-
lorizando o trabalho do servidor 
público, mesmo com os desafios 
trazidos pela pandemia. O Brasil 
enfrenta a maior crise histórica 
dos últimos anos, porém a Paraíba 
tem conseguido retomar sua eco-
nomia. Nós pagamos a primeira 
parcela do 13° salário dos profis-
sionais de segurança no meio do 
ano e, posteriormente, de todos 
os demais servidores na folha de 
agosto. Isso só reforça o compro-
misso do governo com o funciona-
lismo público”, afirmou.

A secretária enfatiza ainda 
que a pandemia trouxe grandes 
aprendizados em todas as esferas 
sociais, inclusive, na gestão públi-
ca. “Apesar da tristeza de termos 
perdido mais de 150 mil pessoas 
por covid-19 no Brasil, a pande-
mia ocasionou uma mudança de 
cultura e ressignificou a forma de 
trabalho das pessoas. Muitos ser-
vidores tiveram que se reinventar 
porque não tinham familiaridade 
com o online, mas se adaptaram 
rapidamente, apesar das dificul-
dades iniciais, em nome do com-
promisso de servir ao público”, 
relembrou.

Foto: Secom-PB

Reajuste linear de 5%
O governador concedeu, em janeiro de 2020, o reajuste 
linear de 5% para os servidores efetivos ativos, 
inativos e pensionistas das administrações direta e 
indireta do Estado. O valor fixado pela gestão estadual 
superou a alta da inflação e da arrecadação de 2019, 
representando o maior aumento salarial em relação a 
outros estados.

Este reajuste de 5% também se estendeu para a 
gratificação de habilitação dos servidores militares do 
Estado, gratificação de risco de vida, a gratificação de 
produtividade dos servidores do Grupo Ocupacional 
Fiscalização Agropecuária e o adicional de Representação 
dos servidores dos Grupos Ocupacionais Apoio 
Judiciário (GAJ), Polícia Civil, serviços de Saúde e 
Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB). Antes os 
reajustes aconteciam só em cima do vencimento, após 
a promulgação da Lei 11.691, o aumento foi ampliado 
para outros benefícios.
 
Empréstimos consignados
Em junho de 2020, o Governo do Estado sancionou a 
Lei 11.699 que suspende a cobrança dos empréstimos 

consignados por instituições bancários, contraídos pelos 
servidores públicos estaduais, durante o período de 120 
dias. No entanto, este benefício foi estendido por mais 
180 dias pois o governador João Azevêdo decretou, 
no último dia 20, estado de calamidade pública, em 
decorrência da pandemia de covid-19.

Concursos
O Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba (SEECIT) 
empossou, em janeiro deste ano, 1000 professores para 
cargo efetivo na Educação Básica no concurso realizado 
em 2019. Até dezembro a Secretaria de Educação 
pretende convocar mais 593 professores. Em relação ao 
concurso da Fundac estima-se que até dezembro, os 400 
agentes socioeducativos sejam empossados. Atualmente, 
os candidatos encontram-se na etapa de capacitação.

ESPEP
É importante destacar que a Escola de Serviço Público 
do Estado da Paraíba (ESPEP) capacitou mais de 7 
mil servidores estaduais do ano de 2019 até este ano. 
Mesmo durante a pandemia, a instituição ofertou uma 

programação de cursos a distância, através de aulas 
remotas pela ferramenta google meet.

PCCR
Foi sancionada a Lei 11.359 que instituiu o Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração(PCCR) dos Agentes 
de Segurança Penitenciária. “Já era uma reivindicação 
antiga da categoria. Depois de muito estudo o governo e 
os agentes chegaram a um denominador comum   capaz 
de  contemplar seus interesses, respeitando-se  o limite 
financeiro do Estado. Até dezembro estamos publicando as 
progressões e  promoções”, afirmou Jacqueline Gusmão.

Em 2012, o diretor operacional do Grupo 
Penitenciário de Operações Especiais (GPOE) da 
Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), 
Dimanerico Cardim, entrou para o serviço público 
estadual como agente penitenciário, mas em dezembro 
de 2019 a função foi   mudada para policial penal. A 
implantação do PCCR   e   outras mudanças contribuíram 
expressivamente para a valorização destes servidores. 
“Após a efetivação do PCCR tivemos um respaldo legal 
para a concessão dos benefícios, de acordo com o nível 
de classe e qualificação profissional. Essa conquista 

histórica nos trouxe mais responsabilidade e atribuições 
porque somos uma nova polícia que atuará junto às 
forças de segurança pública. Na gestão do secretário da 
Seap, Sérgio Fonseca, os policiais penais tiveram muitos 
avanços como: aquisições   de equipamentos de última 
geração, armamentos, viaturas, equipamentos táticos e 
treinamentos. Tenho muito orgulho da minha profissão e 
de ser servidor público estadual”, enfatizou. 

Além desta categoria, o Governo da Paraíba 
implantou  no pagamento de julho deste ano, o PCCR dos 
servidores do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor 
do Estado,antigo IPEP. Outra reivindicação atendida foi a 
revisão do PCCR dos auditores de contas da Controladoria 
Geral do Estado (CGE-PB). Em relação ao PCCR dos 
técnicos administrativos da Paraíba, a secretária 
Jacqueline Gusmão esclarece que o governadorJoão 
Azevêdo estava avaliando a viabilidade econômica 
de atender a categoria, mas a pandemia  redefiniu as 
prioridades da gestão. “A gestão reconhece que esses 
3 mil servidores desempenham papel fundamental no 
impulsionamento da máquina pública, mas podemos 
dizer nesse momento que a proposta está no radar do 
governo”, pontuou.

Relembre algumas ações e benefícios concedidos aos servidores estaduais em quase dois anos de governo:

ma vez, aos 17 anos de idade, passei 
cerca de dez minutos em frente ao 
espelho de uma estante no quarto 
que dividia com um de meus irmãos 
mais velhos.

        O que via no espelho era o revólver que 
segurava com a mão direita encostada ao 
ouvido.
        Não era roleta russa, pois o tambor 
estava cheio com as seis balas.
        Meu irmão não levava o revólver quan-
do saía para qualquer lugar. 
        Tinha-o em casa por uma questão de 
segurança, tanto que minha mãe sabia da 
existência da arma.

nnnnnnnnnn

Naquele final de tarde, por não tão 
fina ironia, o assaltante era eu. Assaltante 
de mim.

Se alguém atirasse para me matar, 
seria o próprio autor deste pedaço de me-
mória. O dedo indicador estava encostado 
no gatilho, sim. Bastava apertá-lo para 
desmancharam-se em sangue o primeiro 
disco dos Beatles, um livro de Jean-Paul 
Sartre, a constante boemia na Churrasca-
ria Bambu apesar da menor idade, a doce 
e fiel namorada Socorro Vilar em Campina 

A bala não saiu do tambor. I’m alive.
Grande, os filmes da Nou-
velle Vague e do Cinema 
Novo, o carinho familiar, a 
vontade de querer abra-
çar o mundo inteiro.

Pensava nessas coisas 
e olhava o espelho refle-
tindo o rosto, o revólver e 
o dedo no gatilho.

nnnnnnnnnn

Na verdade, nunca tive 
tendências suicidas, ape-
sar dos enormes conflitos 
incrustados em nossa geração.     

Apenas testava um dos tipos de auto-
controle que desejava saber a respeito de 
mim. Por exemplo, mesmo não sendo sui-
cida, se em algum momento poderia tentar 
“passar para o outro lado”.

nnnnnnnnnn

Houve risco nisso? Claro. 
Em certo momento tive a sensação de 

estar hipnotizado por mim mesmo e o foco 
de meu olhar no reflexo do dedo no gatilho 
tornou-se forte.

Estabeleceu-se uma letargia, como 

se estivesse saindo do corpo. Foi o auge 
do teste.

nnnnnnnnnn

Foi o momento em que meu irmão 
Marcus entrou no quarto e gritou: “Car-
los, você ficou louco? Larga esse revól-
ver!”.

O susto no ser letárgico poderia ter 
me induzido a apertar o gatilho. 

Respirei fundo com uma velocidade 
acima da capacidade pulmonar. A bala 
não saiu do tambor. Venci o teste. Esta-
mos em 2020. I’m alive.

U
       Os olhos não apenas falam mais que a 
boca. Enquanto a boca emite sons quase 

sempre concatenados - a não ser que haja 
um novo “explode coração” -, os olhos lançam 

raios sonoros que por vezes transformam o 
humano mortal numa semidivindade de um 

novo Olimpo, onde permite-se a circulação de 
celulares com cartões que têm músicas como 

“Smoke gets in your eyes”. 
         Os olhos dizem tudo. Os olhos seduzem, 

rejeitam, transpõem horizontes, prendem 
livres paixões. Não importam as cores dos 
olhos, pois os sentimentos são a soma de 

todas as cores. 
          Por um segundo, a gente pode sentir 

a hora inteira de dois olhos. Como os olhos 
perspicazes, nunca ingênuos e sempre 

sinceros, de uma amiga, que vejo uma, duas, 
três vezes em cada mês. De repente, numa fes-
ta na Academia de Letras, vi verdades maiores 

nos olhos dela. Verdades que já 
existiam, claro, mas por um, dois, três 

minutos, ficaram expostas como nunca.
           Eis-me em devaneios que são “insights” 

contínuos, acelerados, em homenagem 
a todas as mulheres através de uma das 

melhores que conheci.
           Faço a louvação das forças 

misteriosas espalhadas pelo infinito, que nos 
fazem capazes de escrever afetos em dias e 

noites de tantos desamores e violência por um 
mundo que estupidamente recusa seu 

encontro através de quem o forma: as pessoas. 
Que os olhos de todos nós vejam sempre mais.

Que os olhos vejam mais

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Segundo pior ataque
O Botafogo tem o segundo pior ataque do Grupo A da Série C do Campeonato 
Brasileiro. Em 12 jogos, o Belo marcou apenas nove gols. A falta de objetividade 
tem preocupado o técnico Rogério Zimmermann (na foto).  Página 16 Fo
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PGE tomará providências jurídicas; nova fase da operação teve como foco o conselheiro afastado do TCE, Arthur Cunha Lima

O Governo da Paraíba acionou a 
Procuradoria Geral do Estado (PGE) 
depois que “fake news” foram espa-
lhadas contra a administração esta-
dual e o governador João Azevêdo 
(Cidadania) sobre o cumprimento 
mandados judiciais envolvendo 
buscas e apreensões na manhã de 
ontem por conta da nova fase da 
‘Operação Calvário’. Ao todo, dez 
mandados foram cumpridos em 
João Pessoa, Bayeux e Cabedelo, e 
ainda em Brasília (DF).

Por meio de nota, a Secretaria 
da Comunicação informou que “nem 
o governador e nem o governo fo-
ram alvos hoje (ontem) de manhã 
de qualquer operação da Polícia Fe-
deral e do Ministério Público Federal 
(MPF), como informaram veículos 
de imprensa, alguns deles localiza-
dos na Paraíba e envolvidos nas dis-
putas eleitorais nas principais cida-
des paraibanas”. O texto acrescenta 

que as “mentiras coincidem com as 
vésperas das eleições municipais”.

“Todas as providências jurí-
dicas estão sendo tomadas pela 
Procuradoria Geral do Estado no 
sentido de restabelecer a verdade 
e responsabilizar os que plantaram 
e divulgaram mais essa fake news 
contra o Governo da Paraíba”, ga-
rante a Secom. Mais cedo, órgãos 
envolvidos na ‘Operação Calvário’ já 
haviam desmentido a informação de 
que o governador seria alvo da ação.

Bens bloqueados
A nona fase da Operação Calvá-

rio teve como objetivo reunir infor-
mações, unindo a provas adquiridas 
em fases anteriores, principalmente 
em relação ao crime de lavagem 
de dinheiro. Nesta fase, uma força-
tarefa da Controladoria Geral da 
União (CGU), com a Polícia Federal, 
o Ministério Público Federal e o Mi-

nistério Público da Paraíba (MPPB) 
investigou crimes de lavagem de di-
nheiro praticados pelo conselheiro 
afastado do TCE-PB Arthur Paredes 
Cunha Lima e por pessoas ligadas a 
uma das organizações sociais que 
recebiam propina de fornecedores 
investigados pela operação.

A Justiça bloqueou bens das pes-
soas investigadas, incluindo o ex-go-
vernador e candidato à Prefeitura de 
João Pessoa Ricardo Coutinho (PSB), 
suspeito de chefiar a organização 
criminosa. A soma dos bloqueios, au-
torizados pelo ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Francisco 
Falcão, chega a R$ 23,4 milhões.

Foram bloqueados R$ 2,28 mi-
lhões de Ricardo Coutinho. Outros 
R$ 2,28 milhões do ex-procurador-
geral do Estado, Gilberto Carneiro. 
O mesmo valor de Arthur Cunha 
Lima e de seu filho, Arthur Cunha 
Lima Filho. O mesmo montante, de 

R$ 2,28 milhões, do advogado Diogo 
Maia da Silva Mariz. 

Também tiveram bens blo-
queados os ex-chefes de gabinete de 
Arthur Cunha Lima Sérgio Ricardo 
Gama e Sérgio Ricardo Gama Filho; 
e Lúcio Paredes Cunha Lima, irmão 
de Arthur Cunha Lima, no valor de 
R$ 1,01 milhão, cada.

Foram bloqueados R$ 2,6 mi-
lhões de Keydison Samuel Sousa 
Santiago, apontado, na investigação, 
como suposto operador financeiro 
do grupo. E ainda os bens da Maia 
& Mariz Advogados Associados (R$ 
2,28 milhões); SG Construções e Lo-
cações de Máquinas e Equipamen-
tos LTDA; Cidade Inteligente Goiana 
Construções SPE; Seven Software 
Sistemas e Serviços LTDA e Sumário 
Editora, Comércio e Distribuidora de 
Livros, Revistas e Periódicos, Repre-
sentações e Gráfica LTDA, no valor 
de R$ 1,01 milhão, cada.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Governo da Paraíba é vítima de 
“fake news” sobre a Calvário

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Política em Movimento

Justiça & Adjacências

Registros de candidatos
Este ano, 356 registros de candidaturas na 
Paraíba, o equivalente a 2,86%, foram con-
siderados inaptos. Desse total, 161 pessoas, 
entre candidatos a vereadores, prefeitos e a 
vice-prefeitos, pediram renúncia e desisti-
ram de concorrer às eleições de 2020. Isso 
corresponderia a 45,22% do total já analisa-
do pela Justiça Eleitoral. O prazo para subs-
tituição de candidaturas, em caso de morte, 
desistência ou indeferimento, terminou na 
segunda-feira (26).

Candidatura em Alhandra
O deputado estadual Branco Mendes (Po-
demos) vai substituir o sobrinho, Renato 
Mendes (DEM) na disputa pela prefeitura de 
Alhandra. Decisão foi tomada em reunião da 
coligação ‘A Força do Bem’ (DEM, Podemos, 
Cidadania e PT). Em decorrência da Lei Ficha 
Limpa, Renato está impedido de disputar a 
reeleição. Ele comunicou, na reunião, que 
havia desistido de recorrer da decisão que 
resultou na negativa do registro de sua can-
didatura.

Carreatas e aglomerações
A Justiça Eleitoral deferiu o pedido de tutela 
de urgência requerido pelo Ministério Públi-
co Eleitoral (MPE) e determinou que todas 
as 14 agremiações e candidatos a prefeito 
do município de João Pessoa se abstenham 
de promover carreatas e outros eventos que 
provoquem aglomeração e não assegurem 
o distanciamento social, sob pena de paga-
mento de multa diária no valor de R$ 10 mil 
por evento e dia.

Apuração em tempo real
O TSE realiza, desde terça-feira (27), simula-
dos com os veículos de mídia e entidades que 
se inscreveram para acompanhar em tempo 
real a apuração dos votos nas Eleições 2020. 
Os testes ocorrem até esta quinta-feira (29).
Os eventos consistem em simulações de uma 
totalização de votos em alguns munícipios. 
Os representantes dos veículos de comu-
nicação testam o funcionamento de seus 
próprios softwares a partir de dados brutos 
oferecidos pelo TSE.

Feriado transferido
O feriado previsto para esta quarta-feira (28), 
‘Dia do Servidor Público’, foi transferido para 
a próxima sexta-feira (30). A mudança está 
prevista no calendário do Poder Judiciário 
estadual, editado conjuntamente pelo Tribu-
nal de Justiça da Paraíba (TJPB), Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) e Defensoria 
Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB), e 
atinge todos os setores da DPE, incluindo o 
atendimento ao público.

Escolha das serventias
Teve início na segunda-feira (26), por via 
remota e com transmissão ao vivo pelo Canal 
do YouTube do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), a audiência pública para a arguição 
de escolha das serventias pelos candidatos 
aprovados, segundo a ordem de classifica-
ção, no ‘Primeiro Concurso Público para 
Outorga de Delegações de Serviços Notariais 
e Registrais do Estado’. O ato prosseguiu no 
dia 27 e termina dia 29. São 414 candidatos 
aprovados.

Publicidade institucional
O Ministério Público Federal (MPF) em Pa-
tos instaurou procedimento para apurar a 
utilização de parte de recursos da saúde, 
destinados ao combate à covid-19, para 
pagamentos pela prefeitura local a portais 
de notícia e emissoras de rádio sertanejas. 
Levantamento feito pelo MPF indica que pelo 
menos R$ 131,7 mil foram parar nas contas 
de jornalistas e pessoas ligadas aos veículos. 
A prefeitura garante que os recursos foram 
destinados à publicidade institucional rela-
cionada à pandemia.

Polícia Federal na PB vai utilizar drones para 
fiscalizar crimes eleitorais em três cidades

A Polícia Federal na Paraíba 
vai utilizar drones para combater 
casos de crime eleitoral no dia das 
eleições municipais, programa-
das para o próximo dia 15 de no-
vembro. Ao todo, serão utilizados 
cinco equipamentos que deverão 
sobrevoar as cidades de João Pes-
soa, Campina Grande e Patos. A 
ferramenta está sendo utilizada 
pela primeira vez com essa finali-
dade e a expectativa é que ajude a 
diminuir ou auxilie na busca por 
provas desse tipo de crime.

O delegado Regional de Com-
bate ao Crime Organizado da Po-
lícia Federal, Fábio Maia, explicou 
que o drone vai ajudar, principal-
mente, a encontrar provas dos 
crimes eleitorais, como compra 
de votos, por exemplo, pela facili-
dade com que ele se desloca e por 
ser discreto na sua execução. “A 
gente sabe que diversos tipos de 
atividades que são consideradas 
ilícitas eleitorais, muitas vezes 
quando a equipe de policiamento 
se aproxima, aquilo é dispersado. 
De repente, com o drone, a gente 
consegue captar algum tipo de 
elemento que prove o crime e que 
possa ser de utilidade numa inves-
tigação criminal posterior”, disse.

Além disso, os drones devem 
contribuir para diminuir gastos de 
deslocamento. Com 200 policiais 
federais atuando no Estado, o re-
curso irá facilitar o direcionamen-
to das equipes. “A ideia do drone é 
tentar também otimizar recursos 
internos. Se a gente identifica, por 
exemplo, que está acontecendo 
alguma situação que possamos an-
tecipar uma equipe, vamos direcio-

nar algum policiamento ostensivo 
em solo para o local. Vamos tentar 
fazer isso da melhor maneira pos-
sível utilizando o drone”, comentou 
Fábio Maia.

Apesar de inicialmente os 
equipamentos serem utilizados 
apenas no dia das eleições munici-
pais e em três cidades da Paraíba, 
o delegado ressaltou que isso pode 
mudar de acordo com a necessida-

de. “Os deslocamentos da Polícia 
Federal para o interior será a partir 
do dia 9 de novembro, então, os 
drones estarão no interior a partir 
desta data. No primeiro momen-
to, o uso corriqueiro dele será no 
próprio dia da eleição, mas nada 
impede que na semana anterior 
a gente faça uso deles para tentar 
fazer algum tipo de levantamento 
estratégico”.

Os equipamentos serão utilizados antes e durante as eleições de novembro nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos

A Rádio Tabajara FM 
(105,5), dando continuidade 
à cobertura das Eleições 2020, 
entrevistou ontem Paulo No-
gueira (DC), candidato à Pre-
feitura de Cabedelo. Durante 
o programa ‘Fala Paraíba’, o 
candidato teve a oportunida-
de de expor suas propostas de 
campanha para a cidade pelos 
próximos anos.

Na área da saúde, o can-

didato afirmou que a cidade 
vive uma situação precária e 
que não existe estrutura para 
enfrentar os problemas. “Não 
temos UTI e as unidades de 
saúde dos bairros não têm 
médicos ou medicação e qual-
quer prefeito vai ter que assu-
mir isso de imediato”, avaliou.

Para a educação, o can-
didato pregou uma equipara-
ção salarial nas categorias e a 
valorização dos profissionais 
da educação. “Desejamos en-
trar no programa do Governo 

Federal em busca de uma es-
cola cívico-militar em tempo 
integral e iremos construir 
uma escola pública em Cam-
boinha”, disse.

Sobre a geração de em-
prego e renda, Paulo Nogueira 
avaliou que Cabedelo é esque-
cida. “A primeira coisa que 
a prefeitura precisa focar é 
na qualificação das pessoas 
e para isso queremos criar 
um centro de qualificação que 
possa atender a essa demanda. 
Outra proposta do candidato 

é que os empregos gerados na 
cidade sejam destinados aos 
moradores de Cabedelo.

Os postulantes à Prefeitu-
ra de Santa Rita também estão 
sendo entrevistados dentro 
da cobertura promovida pela 
Rádio Tabajara no programa 
‘Jornal Estadual’, apresentado 
por Rayo Miranda e Judivan 
Gomes. Ontem foi a vez do 
candidato à reeleição Emer-
son Panta (Progressistas) e 
hoje a entrevista será com Ma-
jor Neto (Patriota).

Entrevistas: candidato Paulo Nogueira 
quer escola cívico-militar em Cabedelo

Fotos: Roberto Guedes

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com
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Interesse das micro e pequenas empresas foi o que mais caiu, com declínio 3,4%; em seguida aparecem as médias e grandes

Demanda das empresas por 
crédito cai 3,3% em setembro

Bruno Bocchini
Agência Brasil

A procura das empresas 
por crédito registrou queda 
de 3,3% em setembro, em 
comparação com o mesmo 
mês de 2019. É o terceiro 
mês consecutivo de queda 
no Indicador de Demanda 
das Empresas por Crédito 
da Serasa Experian, divulga-
do ontem.

A procura das micro e 
pequenas empresas por cré-
dito foi a que mais caiu, com 
declínio 3,4%. Em seguida 
aparecem as médias (3,3%) 
e grandes (1,2%). 

As empresas da Região 
Sudeste lideraram a retra-
ção, com queda de 7,3%, 
seguidas pelas do Sul, que 
apresentou declínio de 
1,2%. Já o Centro-Oeste 
(1%), Norte (5,2%) e Nor-
deste (1,4%) apresentaram 

números positivos na de-
manda por crédito.

O setor da indústria foi 
o que teve maior queda no 
interesse por crédito em 
setembro, de 5,6%, seguido 
por serviços, de 3,8%, e co-
mércio, 2,6%.

“A sensação de incer-
teza sobre as reformas ad-
ministrativas e tributárias 
costuma deixar os donos de 
negócios mais cautelosos. O 
que muitas das vezes pode 
levar ao adiamento da bus-
ca por crédito”, disse o eco-
nomista da Serasa Experian 
Luiz Rabi.

Já na comparação men-
sal, de setembro ante agosto 
houve variação positiva na 
busca por crédito, com cres-
cimento de 2,5%. Os seg-
mentos do comércio e servi-
ços registraram alta de 2,5% 
cada, enquanto a indústria 
teve aumento de 1,6%.

Caio Sartori,  
Marcio Dolzan e  
Fabio Grellet
Agência Estado

Um incêndio atingiu, 
ontem, o Hospital Federal 
de Bonsucesso, na zona Nor-
te do Rio e fez uma vítima 
fatal até o fechamento esta 
edição. Por volta das 13h, 
um porta-voz do hospital 
confirmou a morte de uma 
mulher de 42 anos que, 
segundo ele, estava em 
estado grave com covid e 
morreu durante o proces-
so de evacuação. A morte 
ocorreu na ambulância a 
caminho do hospital mu-
nicipal Ronaldo Gazolla, 
em Acari.

O fogo começou no pré-
dio 1 da unidade, no qual se 
localizam as enfermarias e 
o CTI. Os Bombeiros foram 
acionados por volta das 
9h50 e foram para o local 

com equipes de 12 quartéis 
diferentes.

Segundo os Bombeiros, 
os pacientes foram retirados 
do local e levados ao pré-
dio 2 e a outras unidades 
de Saúde. A maior parte foi 
para o próprio hospital, en-
quanto outros tiveram que 
ser transferidos com o auxí-
lio do Samu. 162 pacientes 
no total saíram do prédio 
1, sendo 46 removidos pra 
outras unidades. Havia oito 
vítimas de covid - que se 
deslocaram para o Leblon, 
na zona Sul, e Acari, na zona 
Norte. Entre eles, estava a 
paciente que morreu.

Segundo o porta-voz 
dos Bombeiros, coronel Lau-
ro Botto, há indícios de que 
o incêndio tenha começado 
num almoxarifado no sub-
solo do prédio, onde havia 
um estoque de fraldas. Isso, 
contudo, só será confirmado 
com mais apurações.

Incêndio em hospital 
deixa um morto no Rio

Desde 20 de maio

Dólar vai a R$ 5,68 com temor 
fiscal e fecha com alta de 1,20%
Altamiro Silva Junior
Agência Estado

O real teve novo dia de 
descolamento das principais 
moedas de países emergen-
tes, com o crescente risco 
fiscal do Brasil voltando a 
incomodar os investidores. 
No final do dia, passou a lira 
turca, moeda que sofre um 
derretimento este mês, e 
teve o pior desempenho no 
mercado internacional, con-
siderando uma lista de 34 
moedas mais líquidas. O dó-
lar acabou recuando ante di-
visas fortes e de emergentes 
como México, Chile, África do 
Sul e Colômbia. No mercado 
doméstico, fechou no maior 
nível desde 20 de maio, quan-
do encostou em R$ 5,69.

Profissionais das me-
sas de câmbio comentam 
que a inércia do governo na 
questão fiscal, sobretudo 
após o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, acusar a 
base do Planalto de obstruir 
o avanço das reformas, teve 
peso decisivo nessa terça-
feira para a alta do dólar, 
dia marcado por fuga de 
ativos no exterior, em meio 
ao aumento de casos de co-
vid-19 ao redor do mundo 
e a percepção de que um 
pacote de estímulos nos Es-
tados Unidos só vem depois 
das eleições. A expectativa 
é que novidades concretas 
sobre o ajuste fiscal só vi-
rão depois das eleições em 
novembro.

No fechamento, o dólar 

à vista terminou o dia em 
alta de 1,20%, cotado em R$ 
5,6827. No mercado futuro, 
o dólar para novembro, que 
vence na sexta-feira, era co-
tado em alta de 1,05% às 
17h, em R$ 5,6855.

"As preocupações fis-
cais persistem e os preços 
vão variar a depender das 
ações do governo nesta 
área", afirma a economista-
chefe do Banco Ourinvest, 
Fernanda Consorte.

Neste ambiente, o dólar 
pode ir de R$ 4,00 para mais 
de R$ 6,00, a depender de 
como fica a responsabilida-
de fiscal do governo. Para 
2021, ela projeta a taxa en-
tre R$ 4,80 e R$ 5,00, com o 
governo cedendo a certas 
pressões para mais gastos. 

"Vai ser difícil ver o governo 
100% empenhado em com-
promisso fiscal."

A economista do Ou-
rinvest observa que a taxa 
de câmbio, além de mostrar 
a relação de preços entre 
duas moedas, se tornou im-
portante medida de risco. E 
o fato de o real ter se desva-
lorizado o dobro este ano 
quando comparado a outras 
moedas emergentes mostra 
que há fatores internos con-
tribuindo para aumentar a 
percepção de risco do país. 
Entre estes fatores, o prin-
cipal é o fiscal, disse ela em 
conversa com jornalistas. 
Por isso, a previsão é que 
a divisa dos EUA não volta 
tão cedo no Brasil ao nível 
pré-pandemia.

Rayssa Motta
Agência Estado

O Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) retirou 
da pauta de julgamen-
tos ontem, um recurso 
apresentado pela de-
fesa do ex-presidente 
Lula (PT) no processo 
do tríplex do Guarujá 
- em que o petista foi 
condenado a oito anos 
e dez meses.

A defesa de Lula 
chegou a recorrer ao Su-
premo Tribunal Federal 
pedindo a suspensão do 
julgamento, mas o mi-
nistro Edson Fachin, re-
lator da Operação Lava 
Jato na Corte, negou a 
liminar por não conside-
rar ‘ilegalidade evidente 
no caso’. 

Com isso, o recurso 
foi mantido na pauta de 
ontem e estava previs-

to para julgamento na 
Quinta Turma. A asses-
soria de imprensa do STJ 
não informou o motivo 
do adiamento. A decisão 
foi do relator do caso no 
Superior Tribunal de 
Justiça, ministro Felix 
Fischer.

O ex-presidente foi 
condenado pelo STJ em 
abril do ano passado pe-
los crimes de corrupção 
passiva e lavagem de 
dinheiro envolvendo 
supostas propinas da 
Construtora OAS impu-
tadas pela força-tarefa 
da Operação Lava Jato. 
Lula chegou a cumprir 
pena na Superintendên-
cia da Polícia Federal em 
Curitiba, no Paraná, mas 
foi solto depois que o Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) proibiu a prisão 
em segunda instância. 
Ele nega as acusações.

Iander Porcella
Agência Estado

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
voltou a dizer que seu rival 
na disputa pela Casa Bran-
ca, o democrata Joe Biden, 
quer "abolir" a indústria de 
petróleo no país. "Não haverá 
fracking", declarou o republi-
cano durante um comício em 
Lansing, no Michigan, em refe-
rência ao método de extração 
de petróleo e gás do subsolo.

No debate presidencial 
de 22 de outubro, Biden de-
fendeu a transição energé-
tica dos EUA para energias 
limpas e renováveis, além 
do fim de subsídios estatais 
para o setor de petróleo.

De acordo com fontes 
ouvidas pela Dow Jones 
Newswires, Trump avalia 
emitir um decreto para de-

monstrar seu apoio ao setor, 
em contraposição a Biden.

A medida solicitaria a 
agências do governo uma 
análise do impacto do "frac-
king" na economia e das con-
sequências da proibição da 
técnica.

No comício em Michi-
gan, Trump disse que mi-
lhões de trabalhadores da 
Pensilvânia dependem da 
extração de petróleo e que 
a prática é uma parte impor-
tante da economia dos dois 
Estados, que são cruciais 
para a vitória no Colégio 
Eleitoral nas eleições de 3 
de novembro.

O chefe da Casa Branca 
também voltou a prometer 
novos cortes de impostos 
para a classe média em um 
potencial segundo manda-
to e criticou as propostas de 
Biden.

STJ adia julgamento 
de recurso de Lula

Trump: Biden quer 'abolir' 
a indústria de petróleo

Paola Carvalho
Agência Estado

O jornalista Romano 
dos Anjos, da TV Imperial, 
afiliada da Record TV em Ro-
raima, foi encontrado nessa 
terça-feira, 27, após ter sido 
sequestrado na noite de an-
teontem.

Dos Anjos foi localizado 
na região da Vicinal do Bom 
Intento, zona rural de Boa 
Vista. Primeiramente, havia 
o relato de que ele teria sido 
encontrado por um agricul-
tor, mas a polícia retificou a 
informação. De acordo com a 
investigação, ele foi localizado 
por um servidor terceirizado 
da Roraima Energia. Segundo 
a testemunha, Dos Anjos foi 
abandonado embaixo de uma 
árvore ainda pela noite, sem 
água e comida, com o rosto 
vendado e mãos amarradas.

A testemunha contou à 

polícia que passou pelo local 
por volta das 8h30, para che-
car os relógios de energia na 
região. Ele se deparou com o 
jornalista apenas de bermu-
da, com sinal de agressões. 
Dos Anjos foi então levado ao 
Hospital Geral de Roraima.

O apresentador é co-
nhecido por comandar o 
programa Mete Bronca, com 
cobertura de casos policiais e 
denúncias de irregularidades. 
De acordo com a Segurança 
Pública de Roraima, a prin-
cipal linha de investigação é 
de que o sequestro seria uma 
ação do crime organizado.

"Foram identificadas 
múltiplas fraturas em mem-
bros superiores e inferiores. 
Não teve fratura exposta, 
mas múltiplas lesões. Chegou 
a informação de que a vítima 
estava com a língua cortada, 
mas não houve esse tipo de 
lesão", informou o hospital.

Jornalista é encontrado 
após ser sequestrado

As empresas da Região Sudeste lideraram a retração, com queda de 7,3%, seguidas pelas do Sul do país, que apresentou declínio de 1,2%

Foto: Agência Brasil
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Competição nacional, de forma remota, reúne 250 judocas de vários estados, e Paraíba conta com 20 atletas

Paraibanos começam hoje a
competir no Judô Funcional

Doze atletas paraiba-
nos vão disputar, a partir 
de hoje, o Campeonato Bra-
sileiro Funcional OnLine 
de Judô. O evento é orga-
nizado pela Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ), e 
contará com a participação 
total de 250 judocas, entre 
homens e mulheres, de to-
dos os estados do Brasil e 
ainda do Distrito Federal. 
A competição se estende-
rá ainda por todo o mês de 
novembro. 

A Paraíba contará com 20 
atletas, onde disputarão nas 
categorias sub-13, sub-15, 
sub-18, sub-21, sênior (adul-
to) e veteranos 1. Na sub-13 
estão inscritos Samuel Almei-
da, João Rafael, Bianca Diniz e 
Laura Schiripa, enquanto que 
na sub-15, os competidores 
paraibanos serão Emanuel 
Basílio, Gabriel Dantas, Yas-
min Honório e Ana Raquel. Já 
na categoria sub-18, apare-
cem os nomes de Nayhart Ra-
fel, Gabriel Vinícius e Maria 
Eduarda de Oliveira e, na sub-
21, Guilherme Victor, Wali-
son Alves e Dayey Ellen. Pela 

sênior concorrerão, ao título, 
Marcus Vinícius e Matheus 
Henrique e na veteranos 1, 
Edenio Ferreira e Levi Barre-
to. A atleta da Paraíba Maria 
Eduarda Oliveira competirá 
nas classes sub-18 e sub-21 
e Maria Eduarda Moises, vice 
campeão pan-americana em 
2019, no México, estará na 
sub-18, sub-21 e na sêrnior.

Pelo regulamento da 
competição online, cada com-
petidor enfrentará adversá-
rios, por meio de câmeras, 
onde é necessário a utiliza-
ção de técnicas específicas do 
judô e também movimentos 

funcionais, como abdominal, 
flexões, agachamento, entre 
outros. “Cada um estará em 
sua residência e ganhará a 
luta, quem fizer o maior nú-
mero de repetições em um 
determinado tempo. Por ser 
uma modalidade de disputa 
nova, todos os estados en-
tram como favoritos, mas a 
Paraíba vem se preparando 
e treinando neste formato 
desde o início da pandemia”, 
disse o técnico João Neto.

As lutas serão transmi-
tidas ao vivo pelo canal no 
link youtube.com/BrasilJudo, 
sempre a partir das 18h30.

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

O investimento no futebol de base tem sido alta-
mente rentável em vários clubes do Brasil, uma mão 
de obra barata com retorno milionário. Quantos cra-
ques brasileiros saíram das divisões de base e aque-
ceram os cofres da equipe formadora. Esse é o melhor 
caminho de um clube profissional, afinal o Brasil é 
quem mais produz craques e exemplos não faltam. 

No último domingo me chamou atenção a entra-
da em campo de um jogador de apenas 15 anos no 
time profissional do Santos no jogo contra o Flumi-
nense, o garoto Ângelo. Parabéns pela ousadia do 
técnico Cuca por acreditar nos jogadores jovens sem 
desprezar os já veteranos. É trabalho de base e temos 
visto em vários clubes brasileiros sendo até fica difí-
cil citar todos porque a lista é imensa. Notadamente 
os holofotes recaem em equipes como Flamengo, Co-
rinthians, Fluminense, Botafogo, Vasco, Santos, São 
Paulo, Grêmio, Palmeiras, entre tantos outros.

No Nordeste não é diferente, pois muitos joga-
dores já revelados pelos seus clubes fazem parte de 
elencos do sul e sudeste, onde se concentra a maioria 
dos grandes clubes brasileiros. No entanto, a Paraí-
ba, particularmente o nosso trio de ferro, como bem 
colocou o companheiro Ivo Marques no seu comentá-
rio de ontem, se referindo a Botafogo, Campinense e 
Treze, a base não é tão importante e teiman em não 
investir no futebol de base.

Entra ano e sai ano e haja importação de jogado-
res com elenco cheio, figuras já carimbadas e muitos 
em fim de carreira, mas com nome ainda no mercado. 
O vai e vem é constante e a gente não consegue nada.
Segue penando na Série C e Série D. O nosso futebol 
vive um momento conturbado muito em função da 
forma de administrar, onde os jovens jogadores da 
base não tem vez no elenco principal.

Investir na base
ainda é a saída

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Investir na base é proporcionar con-
dições de trabalho aos garotos, não 
somente no campo, mas com assistên-
cia social e pedagógica fora dele. Não 
é simplesmente fornecer o material de 
treino ou jogo. A maioria desses joga-
dores vêm da periferia, de lugares de 
grande vulnerabilidade, em comunida-
des recheadas de ofertas para o mundo 
do crime que eles vivem driblando no 
dia a dia para fugir desse meio. Há mui-
tos talentos desperdiçados pelos nossos 
principais clubes por falta de investi-
mento. Não sou contra a importação de 
jogadores, se faz necessário, mas temos 
de juntar a experiência com a juventude. 
Tá provado que dá certo.

Ainda a base

Campinense
Vejam o caso do Cam-
pinense. Era um time 
no Campeonato Pa-
raibano e hoje é outro 
completamente dife-
rente com contratações 
rolando a disputa. A 
torcida acredita, so-
nha, mas os resultados 
não aparecem. E tome 
frustração!

Léo Moura
O Botafogo pagou um 
preço alto pela vinda 
de Léo Moura, uma 
jogada apenas de 
marketing. No campo 
pouco contribuiu. Fora 
tantos outros jogado-
res que não vingaram, 
assim como fez tam-
bém o Treze. Deveras 
lamentável!

Botafogo, Treze e Campinense não se planejam 
para competições nacionais. Os elencos formados 
no Campeonato Paraibano não se sustentam no 
Brasileiro. Muda tudo e, em cima da hora, sem falar 
na troca de técnicos, uma constante e clareza na 
falta de planejamento. Jogar pra torcida é sempre 
a saída. Então, dificilmente funciona.

Planejamento equivocado

Os árbitros que inte-
gram o quadro da Federa-
ção Paraibana de Futebol 
(FPF) e que desejam atuar 
na temporada de 2021 
devem encaminhar toda 
a documentação pessoal 
para a Comissão Estadual 
de Arbitragem de Futebol 
(CEAF-PB) até a próxi-
ma sexta-feira, dia 30. De 
acordo com o presidente 
da CEAF-PB, Arthur Alves, 
além dos árbitros, a deter-
minação também é válida 
para os assistentes e ana-
listas de arbitragem e ain-
da aquelas pessoas que 
prestam serviços de for-
ma autônoma aos clubes 
profissionais e amadores.

“Quem for árbitro ou 
assistente e até mesmo 
analista e autônomo, do 

quadro da FPF e queira 
trabalhar no Campeona-
to Paraibano 2021 deve 
entregar toda documen-
tação exigida pela Co-
missão, pois tornou-se 
uma exigência. Depois de 
entregue, os documen-
tos serão analisados para 
que possamos dizer se 
estão aptos ou não para 
trabalhar na temporada 
do próximo ano”, disse Ar-
thur Alves, presidente da 
CEAF-PB.

Os 60 árbitros e assis-
tentes que são vinculados 
à FPF precisam apresen-
tar, além da documenta-
ção pessoal, como Identi-
dade, CPF e comprovante 
de residência, certidões 
negativas de protestos e 
títulos, de distribuição 
civil e criminal e também 
do SPC. Também é exigi-
do o diploma de árbitro 

de futebol, emitido pela 
entidade realizadora do 
curso, explicitando a car-
ga horária.

O pedido de inscri-

ção para atuar em 2021, 
junto com a documenta-
ção, poderá ser entregue 
pessoalmente, das 13h às 
18h, na sede da FPF.

Ceaf-PB já começa o trabalho com 
os árbitros para temporada de 2021

O árbitro José Ferreira Neto entregando documentação a Arthur Alves

Foto: Divulgação/FPF

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

Agência Estado

Tite justifica as ausências de Marinho, 
Thiago Galhardo e Pedro na seleção

A recente convocação de 
Tite para os próximos com-
promissos da seleção nas Eli-
minatórias contou com quatro 
jogadores que atuam no fute-
bol nacional, mas sem aqueles 
nomes que têm sido desta-
ques no Campeonato Brasilei-
ro, como Marinho, Thiago Ga-
lhardo e Pedro. Questionado 
especificamente sobre a au-
sência do atacante santista, o 
treinador assegurou que vem 
acompanhando o torneio, mas 
que a forte concorrência o leva 
a optar, nesse momento, por 
outros nomes.

"Tem muita concorrên-
cia em diferentes setores da 
equipe. Marinho faz parte de 
uma série de jogadores que 
têm se destacado no Brasilei-
rão, assim como Galhardo. Na 
concorrência, tu tens a busca 
por uma projeção, histórico 
na seleção. Ele compete com 
Neymar, Richarlison, Ceboli-
nha, Vinicius Junior, Rodrygo... 
É uma função em que temos 
ótimas opções. A gente tem 
escolhas em função da con-
corrência", disse o treinador 
em entrevista ao SBT.

Na lista de convocados 
para os duelos com Bolívia e 
Uruguai, em novembro, foram 
incluídos quatro jogadores 
que atuam no país: os palmei-
renses Gabriel Menino e We-
verton e os flamenguistas Ro-
drigo Caio e Everton Ribeiro.

Tite também admitiu 
ser preciso relativizar o bom 
desempenho de um jogador 
do futebol do Brasil com o 
daqueles que se destacam 
em grandes ligas europeias, 
como a inglesa, por conside-
rar que o nível e a exigência 
fora do país são maiores.

"O atleta que está em 
alto nível jogando a Premier 
League tem que relativizar o 
bom momento do que está 
no Brasil? Sim. É alto nível, 
o grau de exigência físico, 
técnico e mental nesses cam-
peonatos é muito grande. 
Então, momentos, equipes, 
campeonatos são levados em 
consideração, sim", afirmou.

Tite também fez elogios a 
Pedro, lembrando que o cen-
troavante possui experiência 
pelas seleções de base do Bra-
sil, destacando que o observa 
desde então. E exaltou as suas 
características para assegurar 

que o atacante flamenguista 
está no seu radar.

"Sobre o Pedro, me sin-
to muito à vontade para falar 
pela integração com a base e o 
trabalho que tem sido desen-
volvido. Então se pegar desde 
(Rogério) Micale, (André) Jar-
dine, (Carlos) Amadeu, todos 

têm esses atletas todos traba-
lhados, a gente procura a inte-
gração na convocação. Lá atrás 
buscávamos integração com as 
categorias sub-23, sub-20 para 
completar os treinos. Dentre 
eles, veio o Pedro. É um pivô de 
qualidade, finalização, bom ca-
beceio, inteligente", comentou. 

Técnico da seleção brasileira fez elogios ao atacante do Flamengo
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Time paraibano só consegue ganhar do lanterna Imperatriz; em 12 jogos no Brasileiro, Belo só marcou nove gols

Botafogo tem o segundo pior
ataque do Grupo A da Série C

A derrota para o San-
ta Cruz tornou a situação 
do Botafogo pior ainda no 
Campeonato Brasileiro da 
Série C. A equipe continua 
na penúltima colocação na 
zona de rebaixamento, com 
apenas 11 pontos, e o risco 
de voltar à Série D é muito 
grande. Olhando a campa-
nha do clube, que é a pior 
desde que subiu para a Série 
C, é possível identificar que 
está no ataque a principal fa-
lha da equipe. Antes, porque 
não tinha criação e a bola 
não chegava com qualidade 
para os atacantes, mas agora 
está chegando, porém os er-
ros de finalização são muitos 
a cada jogo. O time vem se 
apresentando bem, mas não 
transforma as oportunida-
des em gol.

Para se ter uma ideia da 
ineficiência do ataque, em 12 
jogos, o Belo marcou apenas 
9 gols. O ataque é o segundo 
pior entre todos os times, 
ganhando apenas do Impera-
triz, que é o lanterna, tendo 
feito apenas 1 ponto em toda 
a competição. Mesmo assim, 
os maranhenses ainda mar-
caram 7 gols.

O clube tem investido 
em atacantes, mas sem retor-
no. Trouxe 5 jogadores: Diego 
Rosa, David Batista, Fernan-
do Júnior, Ramon e Cristian. 
Para o jogo de domingo, às 18 
horas contra o Jacuipense, no 
Almeidão, o Belo precisa dos 
gols destes jogadores para 
tentar sair da zona de rebai-
xamento. 

O técnico Rogério Zim-
mermann sabe disso e du-
rante esta semana fará mui-
tos treinos de finalização. O 
elenco se reapresentou nesta 
terça-feira, para começar a 
preparação para esta parti-
da, que é encarada como uma 
decisão para as pretensões 
do clube.

Para este jogo de domin-
go, o Belo tem alguns proble-
mas de contusão que preocu-
pam. O atacante Diego Rosa e 
o lateral Marcos Martins não 
enfrentaram o Santa Cruz e 
se recuperam no departa-
mento médico. Já o zagueiro 
Luís Gustavo e o meia Igor 
Leite saíram machucados no 
jogo de domingo e também 
passaram a ser dúvida para a 
próxima partida.

Renovações
Por causa da pandemia, 

alguns contratos de jogado-

res do Botafogo já estão se 
encerrando e a diretoria tra-
tou de renovar esta semana 
alguns deles, para garantir a 
participação dos atletas na 

reta final desta fase de clas-
sificação da Série C. Renova-
ram na segunda-feira o golei-
ro Felipe, o lateral Cristiano, 
os meias Rodrigo Andrade 

e Juninho, o meia-atacante 
Erivelton, o goleiro Samuel, 
o zagueiro Marcelo Xavier, 
o atacante Mário Baiano e o 
volante Mineiro.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A produção ofensiva tem sido a maior preocupação do técnico Rogério Zimmermann nos últimos jogos do Belo

Foto: Ascom/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois de dispensar seis jogadores, Treze aposta nos gols 
de Neto Baiano, que pode estrear contra o Ferroviário-CE

A derrota para o Paysandu 
acendeu a luz amarela no Treze, 
que ver de perto a possibilidade 
de voltar à zona de rebaixa-
mento. A diretoria resolveu agir 
rápido e mostrando que não 
tinha um planejamento para as 
disputas da Série C, começou 
a dispensar em massa e anun-
ciar novos atletas, a apenas 
6 rodadas do final da fase de 
classificação. O Galo é o oitavo 
colocado do grupo A, o primeiro 
fora da zona de rebaixamento, 
com apenas 13 pontos, 2 a mais 
do que o Botafogo, que tem 11.

A diretoria resolveu dispen-
sar 6 jogadores de uma só vez no 
início desta semana. Deixaram o 
Galo Marcos Vinícius, Bruno Me-
nezes, Ermínio, Matheus Régis, 
Matheus Lu e Maycon Paixão. 
Por outro lado, no mesmo dia, 
a diretoria divulgou o acerto 
com o veterano atacante Neto 
Baiano, de 38 anos, que passou 
pelo Sport, CRB, Remo, dentre 
outros. A qualquer momento 
serão anunciados outros refor-

ços. Comenta-se no Presidente 
Vargas que os próximos contra-
tados serão um lateral direito e 
um meia.

Domingo, o Galo terá uma 
parada difícil fora de casa, con-
tra uma das melhores equipes 
da competição, o Ferroviário de 
Fortaleza, que tem 17 pontos 
e está no G4. A partida está 
programada para as 15h30, no 
Estádio Domingão, em Horizon-
te, na Grande Fortaleza. Para 
esta partida, o técnico Márcio 
Fernandes vai poder contar com 
o volante Vinícius Barba, que 
cumpriu suspensão na última 
partida, contra o Paysandu.

A tabela não está muito favo-
rável ao Galo nesta reta final da 
fase de classificação. Dos 6 jogos 
que restam, 4 deles serão fora de 
casa, o que significa que o time 
terá de buscar lá fora, os pontos 
que perdeu no Amigão. Além do 
Ferroviário, o Treze será visitan-
te contra o Remo, Jacuipense e 
Botafogo. Em casa, enfrentará o 
Manaus e o Vila Nova.

Campinense
No Campinense, as ativida-

des seguem nesta quarta-feira 
com os jogadores participando 
de um fortalecimento muscular 
e prevenções de lesões, na Aca-
demia Korpus, pela manhã. No 
período da tarde, o técnico Hélio 
Cabral vai comandar, a partir 
das 15h30, no Estádio Renatão, 
um treino tático para corrigir 
posicionamento e projetar o jogo 
contra o Atlético de Cajazeiras,-
no próximo sábado, no Amigão. 
No jogo de ida, na primeira fase, 
o Campinense perdeu de 3 a 0.

A tabela não está favorável 
ao Galo reta final. Dos 6 
jogos que restam, 4 deles 
serão fora de casa, o que 

significa que o time terá de 
buscar lá fora, os pontos que 

perdeu no Amigão O atacante Neto Baiano no momento de assinatura de contrato com o Treze e pode estrear no fim de 
semana contra o Ferroviário. No Campinense, o técnico Hélio Cabral tenta levantar a moral dos jogadores

Foto: Instagram/Trezeoficial

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Athletico recebe o
Flamengo hoje

Athletico-PR e Flamengo 
voltam a se enfrentar pela 
Copa do Brasil, repetindo o 
confronto do ano passado 
nas quartas de final. Hoje 
será pelas oitavas de final e 
na Arena da Baixada, a par-
tir das 21h30. Ano passado, 
o Furacão levou a melhor 
após dois empates e decisão 
nos pênaltis. Este ano, as 
duas equipes decidiram a 
Supercopa do Brasil e o Fla-
mengo foi campeão. O time 
panaense vem de derrota no 
Brasileiro para o Grêmio por 
2 a 1, enquanto o Fla empa-
tou com o Inter em 2 a 2.

Vasco enfrenta o
Caracas no Rio

Titular e com boas atua-
ções nos três últimos jogos 
do Vasco, o meio-campista 
Carlinhos está otimista para 
o duelo de hoje, em São Ja-
nuário, às 21h30, diante do 
Caracas, da Venezuela, em 
duelo válido pela segunda 
fase da Copa Sul-Ameri-
cana. “É uma competição 
muito importante e o foco 
está total numa boa atua-
ção em São Januário”. 
Outro time brasileiro que 
estreia na segunda fase da 
competição é o  São Paulo, 
diante do Lanús, fora de 
seus domínios, às 19h15.

Corinthians joga
contra América-MG

O técnico Vagner Mancini 
poderá ter reforços im-
portantes no elenco do 
Corinthians para a estreia 
na Copa do Brasil. Para 
o duelo contra o Amé-
rica-MG, hoje, às 21h30 
na Neo Química Arena, o 
treinador pode vir a con-
tar com o atacante Jô e 
o lateral-esquerdo Lucas 
Piton, que se recuperam 
de problemas físicos. Fábio 
Santos e Otero não podem 
jogar porque já atuaram 
pelo Atlético-MG na com-
petição. O jogo de volta 
será no dia 4 de novembro.

Internacional pega
o Atlético em Goiás

O líder do Brasileiro, o 
Internacional, estreia nas 
oitavas de final da Copa 
do Brasil, hoje, às 19h, no 
Estádio Olímpico, em Goiâ-
nia, diante do Atlético-GO, 
como franco favorito. O 
segundo jogo será disputa-
do no próximo dia três, na 
Arena do Beira Rio. Quem 
também estreia nas oitavas 
da competição é o Santos 
que recebe o Ceará, na Vila 
Belmiro, a partir das 16 ho-
ras. O jogo de volta entre 
as equipes está programa-
do para o próximo dia 4, no 
Castelão, às  19 horas.   

Curtas
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Em comunicado, a secretária Especial do PPI, Martha Seillier, explicou que a medida visa ampliar as parcerias no setor de saúde

Governo Federal inclui UBS 
em programa de concessões
Andreia Verdélio 
Agência Brasil

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Cristina Indio 
Agência Brasil

O Governo Federal in-
cluiu a política de fomento 
ao setor de atenção primária 
à saúde no seu programa de 
concessões e privatizações, 
o Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) da Pre-
sidência da República. O ob-
jetivo é possibilitar a realiza-
ção de estudos e a avaliação 
de parcerias com a iniciativa 
privada para “a construção, 
a modernização e a operação 

de Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios”.

O  D e c r e t o  n º 
10.530/2020, assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, foi 
publicado ontem (27) no Diá-
rio Oficial da União. A partir 
desses estudos serão estru-
turados projetos-pilotos, em 
seleção estabelecida pela Se-
cretaria Especial do PPI, do 
Ministério da Economia.

Os estudos do PPI são 
elaborados pelo Banco Na-
cional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). 
Em comunicado, a se-

cretária Especial do PPI, 
Martha Seillier, explicou 
que a medida visa ampliar 
as parcerias no setor de saú-
de. “Sabemos do desafio de 
levar mais infraestrutura e 
serviços de qualidade a di-
versos municípios do Brasil 
e acreditamos que o modelo 
de PPPs [parcerias público
-privadas] será chave para 
alcançarmos os resultados 
que a população tanto me-
rece”, destacou.

Aniversário de 90 anos

Cristo Redentor vai passar 
por obra de restauraração

O Cristo Redentor, 
declarado em 2007, após 
votação popular pela in-
ternet, como uma das Sete 
Maravilhas do Mundo Mo-
derno, vai ser restaurado 
para as comemorações de 
90 anos, que serão celebra-
dos no dia 12 de outubro 
de 2021.

Ontem (27), uma ce-
rimônia no monumento 
marcou o início do Proje-
to de Restauro Cristo 90 
anos, criado com base em 
estudos, levantamentos e 
pesquisas realizados pela 
empresa Cone Sul desde 
2016 para a realização do 
trabalho de conservação 
preventiva e de tratamento 
de danos no monumento. A 
intenção é evitar a perda da 
materialidade e da forma 
original da escultura, além 
de prevenir o risco de aci-
dentes.

O trabalho começou 
com levantamentos para 
colher informações neces-
sárias ao tratamento e con-
servação que serão realiza-
dos, além da montagem do 
andaime multidirecional 
com escada modular, que 
vai permitir o acesso ao 
interior da escultura. Por 
meio dos levantamentos e 
das análises técnicas, será 
identificado o que pode pôr 

em risco a integridade do 
monumento. A intenção é 
ter projetos complemen-
tares estruturais, como as 
instalações do sistema de 
proteção contra descargas 
atmosféricas e de progra-
mação visual, com trata-
mento preventivo. 

O projeto, que segue 
as exigências do Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) 
e da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (NBR) 
conta com uma equipe mul-
tidisciplinar com cerca de 
40 profissionais, entre en-
genheiros estruturais, elé-
tricos, de segurança, geó-
logos, arquitetos, mestres, 
técnicos em escaneamento 
3D, alpinistas, pedreiros e 
escultores.

História
O Cristo Redentor é 

um monumento em estilo 
art déco, com seus 38 me-
tros de altura equivalente 
a um prédio de 13 andares, 
localizado no Monte Corco-
vado, a 710 metros acima 
do nível do mar e com visão 
ampla para várias regiões 
do Rio de Janeiro. 

De acordo com a asses-
soria do Cristo Redentor, 
a primeira expedição ao 
cume do Corcovado foi co-
mandada por Dom Pedro 
II, em 1824. Ele pretendia 
estabelecer um ponto de 

observação da costa e tudo 
foi registrado pelas telas do 
pintor francês Jean-Baptis-
te Debret. O local acabou se 
tornando destino de lazer 
para cariocas e turistas e 
após o aumento das visitas, 
Dom Pedro decidiu cons-
truir uma estrada de ferro, 
que foi a primeira exclusi-
vamente turística do Brasil. 
Em 1884, o Imperador deu 
o sinal de partida e a estra-
da de ferro entre o Cosme 
Velho e as Paineiras fez a 
sua primeira viagem.

A ideia de construir ali 
um monumento religioso 
surgiu com o padre Pierre
-Marie Bos. Ele chegou em 
missão ao Brasil em 1859, 
assumindo o cargo de ca-
pelão do Colégio Imperial, 
onde hoje é a Igreja da 
Imaculada Conceição, em 
Botafogo, e de onde se tem 
a visão mais imponente do 
Corcovado.

Para o reitor do San-
tuário do Cristo Redentor, 
padre Omar, o Cristo Reden-
tor é mais do que um lugar 
de turismo. “A história do 
Cristo Redentor mostra que 
o significado da existência 
do monumento vai muito 
além do turismo. Ele é um 
Santuário, um local sagrado 
que recebe peregrinos do 
mundo inteiro, que desde a 
construção, transformou-se 
num símbolo nacional de fé 
e esperança”.  

Dívida Pública Federal sobe 
2,59% no mês de setembro

A necessidade de recursos 
em caixa para cobrir os gastos 
extras com a pandemia de co-
vid-19 continuou a pressionar 
a dívida pública em setembro, 
com o Tesouro Nacional emi-
tindo títulos acima da média 
histórica. A Dívida Pública Fe-
deral (DPF) subiu, em termos 
nominais, 2,59%, passando de 
R$ 4,412 trilhões para R$ 4,527 
trilhões.

A Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna (DPMFi), que é 
a parte da dívida pública em tí-
tulos no mercado interno, subiu 
1,35% em setembro, passando 
de R$ 4,118 trilhões para R$ 
4,174 trilhões.

A alta deve-se, segundo 
o Tesouro, à emissão líquida 
de R$ 80,55 bilhões na DPMFi. 
Além disso, houve a apropria-
ção positiva de juros (quando 
os juros da dívida são incorpo-
rados ao total mês a mês), no 
valor de R$ 26,2 bilhões.

A emissão líquida de títu-
los da Dívida Pública Mobiliária 
Interna deu-se pela diferença 
entre o total de novos títulos 
emitidos pelo Tesouro Nacio-
nal – R$ 155,27 bilhões – em 
relação ao volume de títulos 
resgatados (embolsado pelos 
investidores), que somou R$ 
74,57 bilhões. De acordo com 
o Tesouro Nacional, tanto as 
emissões totais como as emis-
sões líquidas registraram o se-
gundo maior volume da história 
em setembro, só perdendo para 
julho de 2020.

Mercado externo
A alta de 3,09% do dólar 

no mês passado fez o estoque 

da Dívida Pública Federal Ex-
terna (DPFe), em circulação no 
mercado internacional, subir 
3,21%, de R$ 238,25 bilhões em 
agosto para R$ 245,89 bilhões 
em setembro.

Este ano, a Dívida Pública 
Federal (DPF) deverá ficar entre 
R$ 4,6 trilhões e R$ 4,9 trilhões, 
segundo a versão revisada do 
Plano Anual de Financiamento 
(PAF) da dívida pública para 
2020, apresentada em agosto.

Detentores
As instituições financeiras 

foram as principais detento-
ras da Dívida Pública Federal 
interna, com 27,4% de partici-
pação no estoque. Os fundos de 
investimento, com 26,4%, e os 
fundos de pensão, com 23,4%, 
aparecem em seguida na lista 
de detentores da dívida.

A participação dos não 
residentes (estrangeiros) con-
tinua em 9,4%. Em julho, o indi-
cador chegou a cair para 9%, o 
nível mais baixo desde meados 
de 2009. Nos últimos meses, 
os investidores internacionais 
tinham se desfeito de títulos da 
dívida interna brasileira, por 
causa da pandemia de covid-19 
e da crise econômica global. Os 
demais grupos somam 13% de 
participação, segundo os dados 
apurados no mês.

Composição
Quanto à composição da 

DPF de acordo com os tipos de 
títulos, a fatia dos papéis cor-
rigidos pela taxa Selic (juros 
básicos da economia) caiu, de 
39,17% para 36,77% do total 
da dívida. Em seguida, vieram 
os papéis prefixados, cuja par-
ticipação aumentou de 30,14% 
para 32,66%, devido principal-

mente à elevada emissão líqui-
da no mês.

Em setembro, o Tesouro 
emitiu R$ 135,65 bilhões de 
papéis prefixados a mais do 
que resgatou. No mesmo mês, 
o governo resgatou R$ 66,49 
bilhões em títulos corrigidos 
pela Selic. Segundo o Tesouro, 
a alta da inflação dos alimentos 
explica em parte a migração de 
títulos corrigidos pela Selic para 
os papéis prefixados.

Com os juros básicos em 
2% ao ano, no menor nível da 
história, o Brasil corre risco de 
encerrar o ano com juros reais 
(diferença entre juro e inflação) 
negativos caso a inflação feche 
2020 em torno de 3%. Dessa 
forma, quem aplica em títulos 
atrelados à Selic corre o risco de 
perder dinheiro pela primeira 
vez na história.

A participação dos papéis 
corrigidos pela inflação caiu 
levemente de 24,97% para 
24,9%, mesmo o Tesouro ten-
do emitido R$ 11,43 bilhões a 
mais do que resgatou no mês. 
Os títulos do grupo cambial, 
que sofrem variação com base 
na taxa de câmbio, tiveram sua 
participação aumentada de 
5,72% para 5,76% do montan-
te total da DPF, principalmente 
por causa da alta do dólar no 
mês passado.

Por meio da dívida pública, 
o governo pega dinheiro em-
prestado dos investidores para 
honrar compromissos. Em tro-
ca, compromete-se a devolver o 
dinheiro com alguma correção. 
A variação do endividamento 
do Tesouro pode ocorrer por 
meio da oferta de títulos pú-
blicos em leilões pela internet 
(Tesouro Direto) ou pela emis-
são direta.

O Cristo Redentor é um 
monumento em estilo art déco, 

com 38 metros de altura, 
equivalente a um prédio 

de 13 andares

Foto: Agência Brasil

Fiscalização de velocidade de veículos começa dia 1o

A partir de 1º de novem-
bro, entram em vigor os requi-
sitos técnicos mínimos para a 
fiscalização da velocidade de 
veículos automotores, elétri-
cos, reboques e semirrebo-
ques definidos pela Resolução 
Nº 798, publicada em setem-
bro pelo Conselho Nacional 

de Trânsito (Contran). Com 
as medidas, o Contran, órgão 
vinculado ao Ministério da In-
fraestrutura, pretende privi-
legiar o caráter educativo, em 
vez do meramente punitivo, em 
suas fiscalizações ostensivas no 
trânsito.

A Resolução 798 apresen-
ta regras e critérios técnicos 
para instalação e uso de rada-
res fixos ou portáteis, de forma 

a evitar que sejam instalados 
em locais pouco visíveis. A nor-
ma determina que os locais em 
que houver fiscalização de ex-
cesso de velocidade por meio 
de medidores do tipo fixo se-
jam precedidos de sinalização, 
de forma a garantir a segurança 
viária e informar, aos conduto-
res, a velocidade máxima per-
mitida para o local.

Segundo o presidente 

do Contran e diretor-geral do 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), Frederi-
co Carneiro, o propósito das 
mudanças é fazer com que o 
condutor seja alertado do limi-
te de velocidade da via, perceba 
os riscos, reduza a velocidade 
do veículo e, com isso, reduza 
as chances de sofrer acidentes.

“O que se pretende é fazer 
com que os limites de veloci-

dade sejam obedecidos em 
vez de simplesmente multar 
o condutor. A fiscalização os-
tensiva e educativa fortalece 
medidas preventivas e de se-
gurança, evitando violações 
de normas”, acrescentou Car-
neiro, em e-mail enviado à 
Agência Brasil.

Entre as mudanças im-
plementadas estão também 
a proibição do uso de equipa-

mentos sem dispositivo regis-
trador de imagem; a restrição 
do uso do radar do tipo fixo 
redutor em trechos críticos e 
de vulnerabilidade de usuários 
da via, especialmente, pedes-
tres, ciclistas e veículos não 
motorizados; e a publicação 
da relação dos trechos e locais 
aptos a serem fiscalizados nos 
sites da autoridade de trânsito 
com circunscrição sobre a via.

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2020, que objetiva: Contratação de pessoa 
jurídica para realização de serviços de manutenção de equipamentos odontológicos e equipamentos 
hospitalares conforme termo de referência., HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELE – R$ 74.579,11; ERICA KELLY CARVALHO 
DE LIMA - ME R$ 29.060,00; DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA R$ 2.260,00

Areia - PB, 27 de outubro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de locação de 
caminhão pipa com motoristas destinado ao abastecimento das comunidades rurais conforme 
necessidades da Secretaria de Agricultura do município de Areia-PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00120/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00348/2020 - 27.10.20 - 

JOELSON DA CUNHA CASTRO - R$ 33.000,00; CT Nº 00349/2020 - 27.10.20 - ITALO MELO 
CLEMENTINO EIRELI - R$ 33.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00122/2020
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 DV00122/2020, 
que objetiva: Aquisição de papel higiênico para a Secretaria de Saúde do município de Areia/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE CARLOS DE SOUZA 
PEREIRA 04648613490 - R$ 5.998,50.

Areia - PB, 27 de Outubro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 01 ao contrato n° 00202/2020, referente a TOMADA DE 
PREÇOS 00002/2020, PARTES: Prefeitura Municipal deAreia eLJS Construtora EireliEPP, CNPJ. n° 
21.601.339/0001-13; OBJETO: Prorrogaçãode. Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º 
E 2º da LEI 8.665/93. SIGNATÁRIOS: JOÃO FRANCISCO ALBUQUERQUE eLJS CONSTRUTORA 
EIRELI EPP.DATA DA ASSINATURA: 27/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para o Centro Cirúrgico do Hospital 
Municipal Dr. Hercílio Rodrigues, Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00029/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00352/2020 - 27.10.2020–

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME – R$ 26.795,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS Nº. 00125/2020

OBJETO: Contratação de Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante Locação 
de Veículo com Motorista, com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede Municipal 
de Ensino especificados na Discriminação de cada item (combustível e manutenção do veículo 
por conta do contratado) - Areia/Pb.FUNDAMENTO LEGAL: os artigos 78, inciso XII e 79, inciso I, 
ambos da Lei nº. 8.666/93. JUSTIFICATIVA: razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela Secretária de Educação – Areia/PB. RESCINDIDAS: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB e: Geraldo Gomes de Maria, CPF nº 032.210.904-32. 
DATA DA ASSINATURA: 27/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de testes rápidos para diagnóstico de COVID-19 de acordo com a resolução 
RE n° 777 de 18 de março de 2020 para a Secretaria de Saúde de Areia-PB, com fulcro na Lei 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00121/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00351/2020 - 27.10.20 - 

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORT - R$ 31.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS Nº. 00128/2020

OBJETO: Contratação de Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante Locação 
de Veículo com Motorista, com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede Municipal 
de Ensino especificados na Discriminação de cada item (combustível e manutenção do veículo 
por conta do contratado) - Areia/Pb.FUNDAMENTO LEGAL: os artigos 78, inciso XII e 79, inciso I, 
ambos da Lei nº. 8.666/93. JUSTIFICATIVA: razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela Secretária de Educação – Areia/PB. RESCINDIDAS: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE AREIA/PB e: Josenias Marcelino da Silva Junior, CPF nº 
037.664.724-88. DATA DA ASSINATURA: 27/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS Nº. 00127/2020

OBJETO: Contratação de Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante 
Locação de Veículo com Motorista, com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede 
Municipal de Ensino especificados na Discriminação de cada item (combustível e manutenção do 
veículo por conta do contratado) - Areia/Pb.FUNDAMENTO LEGAL: os artigos 78, inciso XII e 79, 
inciso I, ambos da Lei nº. 8.666/93. JUSTIFICATIVA: razões de interesse público, de alta relevân-
cia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Secretária de Educação – Areia/PB. 
RESCINDIDAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE AREIA/PB e: Ivo Marciel dos Santos Silva, 
CPF nº 106.138.064-50. DATA DA ASSINATURA: 27/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS Nº. 00126/2020

OBJETO: Contratação de Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante 
Locação de Veículo com Motorista, com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede 
Municipal de Ensino especificados na Discriminação de cada item (combustível e manutenção do 
veículo por conta do contratado) - Areia/Pb.FUNDAMENTO LEGAL: os artigos 78, inciso XII e 79, 
inciso I, ambos da Lei nº. 8.666/93. JUSTIFICATIVA: razões de interesse público, de alta relevân-
cia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Secretária de Educação – Areia/PB. 
RESCINDIDAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB e: Gustavo Atanasio de Freitas Santos, 
CPF nº 085.082.694-20. DATA DA ASSINATURA: 27/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS Nº. 00159/2020

OBJETO: Contratação de Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante Locação 
de Veículo com Motorista, com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede Municipal 
de Ensino especificados na Discriminação de cada item (combustível e manutenção do veículo 
por conta do contratado) - Areia/Pb.FUNDAMENTO LEGAL: os artigos 78, inciso XII e 79, inciso I, 
ambos da Lei nº. 8.666/93. JUSTIFICATIVA: razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela Secretária de Educação – Areia/PB. RESCINDIDAS: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE AREIA/PB e: Francisco de Assis Cardoso Alves, CPF nº 
072.746.224-55. DATA DA ASSINATURA: 27/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS Nº. 00130/2020

OBJETO: Contratação de Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante 
Locação de Veículo com Motorista, com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede 
Municipal de Ensino especificados na Discriminação de cada item (combustível e manutenção do 
veículo por conta do contratado) - Areia/Pb.FUNDAMENTO LEGAL: os artigos 78, inciso XII e 79, 
inciso I, ambos da Lei nº. 8.666/93. JUSTIFICATIVA: razões de interesse público, de alta relevân-
cia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Secretária de Educação – Areia/PB. 
RESCINDIDAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE AREIA/PB e: Rosinaldo Vicente da Rocha, 
CPF nº 829.919.564-49. DATA DA ASSINATURA: 27/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS Nº. 00129/2020

OBJETO: Contratação de Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante Locação 
de Veículo com Motorista, com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede Municipal 
de Ensino especificados na Discriminação de cada item (combustível e manutenção do veículo 
por conta do contratado) - Areia/Pb.FUNDAMENTO LEGAL: os artigos 78, inciso XII e 79, inciso I, 
ambos da Lei nº. 8.666/93. JUSTIFICATIVA: razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela Secretária de Educação – Areia/PB. RESCINDIDAS: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE AREIA/PB e: Josinaldo Alves Gomes, CPF nº 930.004.724-
87. DATA DA ASSINATURA: 27/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento de proposta de preços do Pregão Presencial 
nº 00010/2020, cujo objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 
corretiva, preventiva periódica e consertos, em ar condicionados, atendendo a solicitação da Se-
cretaria de Administração, para todas as Secretarias, à medida de suas necessidades, conforme 
este Edital, tendo como vencedor:

ERIVALDO GOMES LACERDA – MEI, CNPJ nº 25.226.938/0001-55;
VALOR GLOBAL R$  6.390,00 (seis mil, trezentos e noventa reais).
           Aguiar-PB,  27 de Outubro de 2020

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DORESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Aroeiras - PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado do julgamento de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços 
nº 006/2020. Empresas Habilitadas: FBS Serviços de Engenharia Eireli e Construtora R & R Ltda – 
EPP e Empresas Inabilitadas: Constolau Construções e Serviços Eireli e Harg Empreendimentos, 
Construções e Incorporações - LTDA. Ficandotodos cientes e notificados do presente resultado, 
concedendo-lhes o prazo de 05 dias úteis após publicação, previstos no art. 109, I, “a”, da Lei 
nº 8.666/93, combinado com § 5º do referido artigo, ficando os autos desde já disponíveis aos 
interessados para vistas junto a CPL. Fica desde já marcada a sessão para abertura do envelope 
da Proposta de Preços para o dia 06/11/2020 às 08h00min, 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, 26 de outubro de 2020
PUBLIQUE-SE.

Alysson dos Santos Gomes
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Novembro de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÁS DE USO DOMÉSTICO 
(GLP) E VASILHAMES PARA GÁS DESTINADOS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALAGOA 
NOVA–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
139/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 07:00 Às 13;00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 98135–6823. E-mail: licitacaoalagoanova@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 27 de Outubro de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00min do dia 11 de novembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo 
caminhão compactador de lixo, para coleta e transporte de lixo produzido pelo município, conforme 
especificações no Termo de Referência, parte integrante do Edital. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 009/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360–1010. 

Borborema - PB, 27 de outubro de 2020.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
 EXTRATO DO 2 TERMO ADITIVO – PP 00030/2018

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00030/2018 e ART 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT 
Nº 04101/2018 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME - AV CARNEIRO DA CUNHA, 
40-A - TORRE - JOAO PESSOA - PB, CNPJ Nº 07.553.129/0001-76 - 2º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 75 (Setenta e cinco) dias. ASSINATURA: 16.10.20, ficando a vigência do presente contrato 
até 31 de Dezembro de 2020 e alterando o valor contratual para R$ 50.350,00.

Barra de Santana – PB, 16 de Outubro de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita Constitucional  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00118/2020

A Prefeitura Municipal, através da comissão permanente de licitação, comunica aos interessados 
que o Pregão Presencial nº 00118/2020, cujo objeto éAquisição de material de EPI e fardamento 
- SEINFRA, marcado para o dia 30 de outubrode 2020, às 09:00h, fica adiada para o dia 05 de 
novembro de 2020 às 11:00 horas. Para maiores informações, telefone:(83) 3250-3121 /Email: 
licitaçãocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 27 de Outubro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00143/2020

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00143/2020, que 
ocorreria no dia 04 de novembro de 2020 ás 09:00 horas, cujo objeto éAquisição de varões de ferro 
tipo vergalhão, nos diâmetros e comprimentos especificados. para atender as demandas da Defesa 
Civil, FICA CANCELADO por razões de interesse público.

Telefone: (083) 3250-3120 / Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 27 de Outubro de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Novembro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de CONCLUSÃO da construção de 
01 (uma) CRECHE CONVENCIONAL – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2, localizada na cidade de 
Cuitegi/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3502–1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br. 

Cuitegi - PB, 27 de Outubro de 2020
CLÁUDIA DOS SANTOS RIBEIRO

 Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI 

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 00007/2020 E 00008/2020
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios de forma parcelada destinados a Merenda Escolar 

dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Creches, Sopão e Secretarias da Administração Municipal 
de Cuitegi/PB, para o exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2020 
- Art. 65 da Lei 8.666/93. ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCA-
ÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS OR-
DINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUITEGI e: 1.º TERMO ADITIVO ao CT Nº 00007/2020 - HUMBERTO LIMA DA 
SILVA – EPP - R$ 35.483,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais), alterando o valor 
total contratado para R$ 177.415,00 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e quinze reais) e CT 
Nº 00008/2020 - PAULO PONTES DA SILVA EPP - R$ 38.180,25 (trinta e oito mil, cento e oitenta 
reais e vinte e cinco centavos), alterando o valor total contratado para R$ 177.415,00 (cento e setenta 
e sete mil e quatrocentos e quinze reais). DATA ASSINATURAS: 27/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Cuité, Estado da Paraíba, torna público que estará recebendo na 

Comissão Permanente de Licitação, sito a Rua 15 de Novembro, 159, Centro, Cuité/PB, A PARTIR 
DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020, no horário entre 08h00min às 12h00min de segunda a sexta, 
DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, a documentação para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS, ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COM-
PLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 
DOS USUÁRIOS DOS SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO 
MUNICÍPIO DE CUITÉ/PB. O Edital de Credenciamento e seus anexos estarão disponíveis para 
os interessados na sede da CPL, no site www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou solicitado no 
e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 26 de outubro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ATENDER A DEMANDA DO PNAE DESTE MUNICÍPIO. Prazo para entrega da documenta-
ção: 17/11/2020, 09:00 horas, Local: Sala da CPL, Sede da Pref. Mun. de Cuité, sito a Rua 15 de 
novembro, 159, Térreo, Centro. O Edital poderá ser retirado no mesmo endereço, no horário de 
08:00 às 12:00. Dúvidas contatar através do e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br ou na seda da CPL. 

Cuité/PB, em 26 de outubro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que 

adjudicou o objeto desta licitação em favor de EDNAIRA ALYNNE PIMENTA 01682171477 
CNPJ 36.499.210/0001-13 Valor R$ 82.133,60, HLP COMERCIO ELETRO-FONIA LYDA EPP 
CNPJ 16.866.828/0001-67 Valor R$ 50.000,00, L.A.D. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 
26.683.873/0001-30 Valor R$ 10.336,40, MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU-
COES LTDA CNPJ 18.100.267/0001-16 Valor R$ 73.027,25 e WILTON DA COSTA SANTOS 
CNPJ 09.319.988/0001-20 Valor R$ 11.287,00, Valor Total: R$ 226.784,25. Demais informações 
83-3372-2246.

Cuité – PB, em 26 de outubro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada e construção civil para construção de 
uma Quadra escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Félix, conforme plano 
de trabalho e projeto básico. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 
425.465,49. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de 
Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 994019006. 

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Outubro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2020
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor de EDNAIRA ALYNNE PIMENTA 01682171477 CNPJ 36.499.210/0001-13 Valor 
R$ 82.133,60, HLP COMERCIO ELETRO-FONIA LYDA EPP CNPJ 16.866.828/0001-67 Valor R$ 
50.000,00, L.A.D. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 26.683.873/0001-30 Valor R$ 10.336,40, 
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA CNPJ 18.100.267/0001-16 Valor 
R$ 73.027,25 e WILTON DA COSTA SANTOS CNPJ 09.319.988/0001-20 Valor R$ 11.287,00, 
Valor Total: R$ 226.784,25. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246.

Cuité – PB, em 26 de outubro de 2020.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO ADITIVO

5º Aditivo
PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2017
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
OBJETO CONT: Construção de uma creche padrão FNDE
OBJETO ADITIVO:Prorrogação Contratual
CONTRATO: Nº 034/2018
EMPRESA GANHADORA: EDCOL CONSTRUÇÕES
CNPJ: 07.140.878/0001-71
PRAZO PRORROG. ADITIVO:18/04/2021

Cruz do Espírito Santo, 21 de outubro de 2020
PEDRO GOMES PEREIRA

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 224/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA 
GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que reali-
zará às 09:00 horas do dia 17 de novembro de 2020, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA 
E ARQUIBANCADAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CATOLÉ, 
SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição 
na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: 
(https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf) ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.
pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 27 de outubro de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 25010/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 

UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDAMENTO LEGAL: 
PREGÃO ELETRONICO 25010/2020 DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: Classificação Orçamentária: 08 244 1017 2121 –08 244 1017 2116 -08 243 1018 2114 –; 
08 244 1018 2123 –; 08 244 1018 2127 –; 08 244 1017 2118 –; 08 243 1017 2115 –e III; 08 244 1018 
2120 - 3390.32 Fonte de Recursos: 1001/1311 Vigencia até 31/12/2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande e: CT Nº 25102/2020 –26.10.20 
EDNALDO ARAUJO DERIVADOS DE FRUTAS CNPJ: 09.600.517/0001-96 Valor: R$ 19.775,00; 
CT Nº 25103/2020 – 26.10.20 ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVA CNPJ: 00.821.449/0001-10 Valor: 
R$ 17.223,50: Data Da Assinatura: 26.10.20. MAESIO TAVARES DE MELO Secretario Municipal 
de Assistência Social
 

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresas para fornecimento de forma parcelada de aquisição de ma-

terial de limpeza. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2019. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos 3390.30.99 – Material de Consumo 1001 – Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes 
Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00075/2020 - 13.10.20 - NEVAS COMÉRCIO & REPRESEN-
TAÇÕES- NEVALTO DE SOUZA PEREIRA - R$ 1.373,00; CT Nº 00076/2020 - 13.10.20 - Paraiba 
Comando Comercio e Serv. em Geral Eirelli - R$ 5.532,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS 00006/2020

 PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS 00006/2020. OBJETO: Contratação de empresa especiali-
zada para reforma e revitalização do Centro de Cultura no Município de Conceição, conforme planilha 
orçamentária e o contrato de repasse Nº 887709/2019/MDR/CAIXA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a empresa: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI. CNPJ: 15.233.791/0001-77, para no 
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer perante 
o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, 
a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante corres-
pondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou 
aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento, sob pena de incidência 
da cominação prevista na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - 
Conceição - PB, no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis.

Conceição – PB, 27 de outubro de 2020.
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

 Conceição - PB, 27 de Outubro de 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,
 R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00006/2020: 

Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Centro de Cultura no Muni-
cípio de Conceição, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse Nº 887709/2019/MDR/
CAIXA.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: - CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE EIRELI. CNPJ: 15.233.791/0001-77, Valor: R$ 505.386,00; 

Publique-se e cumpra-se. 
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Conceição - PB, 27 de Outubro de 2020.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,  
R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 

00006/2020, que objetiva: Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do 
Centro de Cultura no Município de Conceição, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse 
Nº 887709/2019/MDR/CAIXA; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): -  CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE 
EIRELI. CNPJ: 15.233.791/0001-77;  Valor: R$ 505.386,00;

 Publique-se e cumpra-se.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

N º 0031/2020-CPL
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês
Contratado: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI
Objeto: Constitui objeto do Primeiro Termo Aditivo, prorrogar por mais 30 (trinta) dias a vigência 

do contrato original, contado a partir do dia 27.10.2020 até o dia 25.11.2020.
Data da Assinatura do aditivo: 27 de Outubro de 2020.

TARCIANA LUCENA NUNES
GESTORA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Novembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de móveis 
e eletrodomésticos para as Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 27 de Outubro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
Aviso de suspensão Tomada de preçoN°00003/2020

CONSIDERANDO a Decisão Liminar em sede de Mandado de Segurança prolatada pela 1.ª Vara 
Mista de Itaporanga-PB, no processo n.º 0801828-55.2020.8.15.0211, figurando como Requerente  a 
empresa ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, em que se determina a imediata suspensão 
do procedimento licitatório na modalidade tomada de preço n° 00003/2020.

RESOLVE:SUSPENDER o Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preçon° 00003/2020, 
o qual objetiva obter a melhor proposta para: Contratação de empresa para execução dos serviços 
de engenharia na pavimentação em paralelepípedo, assentado em colchão de areia rejuntado com 
cimento em diversas Ruas: Rua Professor José Marques, Av. Prefeito Dionizio Mangueira,Rua Pre-
feito AgemiroAbilio de Sousa, Rua José Luiz de França, Rua do Campo, Travessa José Nicodemos, 
Rua São José (trecho 01), no Município de Diamante - PB, em conformidade com o Contrato de 
Repasse nº 1068655-63/2018/MCIDADES/CEF/PMD.

Publique-se, 
Diamante-PB, 27 de outubro de 2020. 

SOLANGE DE SOUSA FREITAS
Presidente CPL

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.122/2020

TOMADA DE PREÇOS nº 010/2020
OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução de obra para Pavimentação da Rua Joana 

Vieira e Rua Projetada 05 no Distrito de Tataíra no Município de Desterro – PB, conforme projeto 
básico e edital em anexo.

ABERTURA: 08:30hs do dia 13 de novembro de 2020.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site www.desterro.
pb.gov.br , e-mail prefeturadedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 27 de outubro de 2020.
Nivia Alves de Moura

Presidente da CPL/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS

- MAPA DE APURAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020 

Participantes Unid. Quant. Vl. Unit. Vl. Total Class. Obs. 
1 - OBRA: construção de uma Garagem Pública, localizada no Loteamento Cidade Alta, S/N, 
Centro, Duas Estradas – PB.

AGRESTE CONSTRUTORA 
E COMERCIO LTDA Empreitada 1 132.548,28 132.548,28 1  

CATAO BONGIOVI COMER-
CIO E SERVICOS EIRELI Empreitada 1 140.725,99 140.725,99 2  

GUSTAVO ULISSES DA LUZ 
BARROS Empreitada 1 146.261,18 146.261,18 3  

CONSTRUTORA E SERVI-
COS EXCLUSIVA EIRELI Empreitada 1 160.373,78 160.373,78 4  

L R M CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA Empreitada 1 164.821,07 164.821,07 5  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para em-
preitada por menor preço global: construção de uma Garagem Pública.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: AGRESTE 
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - Valor: R$ 132.548,28. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. .

Duas Estradas - PB, 23 de Outubro de 2020
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, REGINA CEZÁRIA, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO, 
BERNADETE COSTA RODRIGUES (TRECHO), MIGUEL SOUZA MARIBONDO (TRECHO), JOSÉ 
DE ANDREDE (TRECHO) E JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS (TRECHO II) NESTE MUNICIPIO 
DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2018. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00174/2018 - Cp2 Construcoes, Servicos e Locacoes Eireli - 10º Aditivo - 
prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 09.10.20
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 00006/2020

Torna público que a Sessão de recebimento dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços 
relativos a Tomada de Preços 00006/2020, do tipo menor preço global,que objetiva a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 
VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB (Ruas Valdemar Cavalcante, José Félix de 
Figueiredo II, e Travessas Valdemar Cavalcante 1 e 2), marcada para o dia 03 de novembro de 
2020, conforme publicação veiculada no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Jornal 
“A União” e Diário da Famup, edição de 15 de outubro, fica adiada para o dia 17/11/2020, às 
10h00, no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro 
Administrativo, Esperança - PB.

O adiamento obedece aos dispositivos do Decreto Municipal 2.012/2020, que adiou o ponto 
facultativo referente ao Dia do Servidor Público Municipal para o dia 03/11. Informações no horário 
das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. Recursos 
Federais (MCIDADES/CAIXA); Recursos Próprios (contrapartida), previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações.Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 27 de outubro de 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

EXTRATO DE 2° TERMO ADITIVO
Carta Convite Nº 0001/2020, cujo objeto é a: Contratação de empresa especializada para cons-

trução e recuperação de passagens molhadas e bueiros em vias de acesso a zona rural do município 
de Emas-PB. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, CNPJ nº 08.944.084/0001-23. 
Contratado: RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, CNPJ nº 21.120.333/0001-
24.2º Termo de aditamento do contrato nº 00051/2020, para acrescer R$ 34.067,14(trinta e quatro 
mil sessenta e sete reais e quatorze centavos), passando o valor global do contrato para R$ R$ 
297.204,79 (duzentos e noventa e sete mil duzentos e quatro reais e setenta e nove centavos). Data 
de assinatura do termo aditivo: 27/10/2020, fundamentado no art. 65, inciso Ida Lei 8.666/1993 e 
suas alterações, as demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020
RESULTADO FASE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Gurjão - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de propostas 
de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE 
QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO - PB. Após análise e julgamento de 
propostas, sagrou-se vencedora do certame a empresa CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA 
(CNPJ: 34.212.059/0001-65), no valor global de R$: 159.309,64 (cento e cinquenta e nove mil 
trezentos e nove reais e sessenta e quatro centavos). Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação através do 
e-mail pmgurjao@globomail.com. Comissão Permanente de Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, 
nº 15 Gurjão - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Gurjão – PB, 27 de outubro de 2020.
DIEGO GURJÃO RAMOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado 

da licitação Tomada de Preços nº 009/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de 
serviços de mão de obra, para reassentamento de paralelepípedos sobre colchão de areia espessura 
10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (Cimento e areia), em diversas ruas da cidade de Ingá. 

EMPRESA VENCEDORA: LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 
07.750.950/0001-82.

VALOR TOTAL: R$ 96.460,00 (Noventa e seis mil quatrocentos e sessenta reais).
 Ingá(PB), 27 de outubro de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE CONVOCAÇÃO 2º COLOCADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2020

A prefeitura Municipal de Itatuba-PB, através do  Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento dos interessados, que em face do pedido de dissidência do item 05  (Arroz Parboi-
lizado – tipo 01) do contrato nº 00099/2020, oriundo do pregão eletrônico  00001-2020 – Objeto: 
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos, mediante solicitação e entrega parcelada, 
em atendimento as demandas operacionais deste Município, realizado pela  Empresa : ANTONIO 
A. AMARAL JUNIOR - ME - CNPJ 18.044.711/0001-23, e em conformidade  com o parecer Jurídico 
acostado ao processo em tela, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de classificação, 
PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI  – CNPJ: 19.594.219/0001-94, classifi-
cada em 2º lugar no certame  oriundo da Pregão Eletrônico Nº 00001-2020 , para querendo e nas 
mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços,  pelo primeiro classificado, assinar  
contrato no – PRAZO DE 48 HORAS - a partir desta publicação, cujo objeto Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios diversos, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as 
demandas operacionais deste Município. Em conformidade com o ato convocatório, (conforme 
art. 64, § 2º da Lei 8.666/93) e documentação relativa à Habilitação. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 27 de Outubro de 2020.
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

PregoeiroOficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

 AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 07.007/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/012570 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 12/11/2020  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Contratação de pessoa jurídica para prestação 

de serviços de forma contínua, dos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de 
veículos e utilitários leves, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos. Ou originais e 
de materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos, lubrificantes, troca de óleos e filtros, 
lanternagem e pintura, geometria e balanceamento, assim como os serviços de assistência de socorro 
mecânico e guincho para veículos leves, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa..

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA), através da sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº. 468 datada de 19/06/2020 torna público 
que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço por 
item. O Edital ficará a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no 
site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 842335 e no site http://transparencia.joao-
pessoa.pb.gov.br/licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir de quinta-feira 29/10/2020, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal n.º 10.520/02,  regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, 
Decreto nº 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 
123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 27 de outubro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33.304/2020/SEINFRA
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 14.011/2020/SEDES – Manutenção Corretiva, Reparação, 

Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na Cozinha Comunitária do 
Gervázio Maia (Lote 05) em João Pessoa/PB. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: MOC Serviços de Construção Ltda.
OBJETO: É objeto do presente ADITIVO o Remanejamento com acréscimo e supressão de 

serviços, com alteração do Valor Contratual. Valor acrescido R$ 4.310,35.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Vitor Cavalcante de Sousa Valério/ Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Fran-

cisco Mário de Oliveira Cirilo/ MOC.
Data da Assinatura:  27/10 /2020

João Pessoa,  27  de  outubro de 2020.
Vitor Cavalcante de Sousa Valério

Secretário de Desenvolvimento Social/PMJP
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2020, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA Nº 11264.183000/1190–02, EM CA-
RÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE 
ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 025/2020, 
DE 06 DE JUNHO DE 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 19.698,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EP - R$ 6.200,00; TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 12.150,00.

Lagoa Seca - PB, 22 de Setembro de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00031/2020, que objetiva: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO 
VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO – ME - R$ 
180.747,00; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 5.985,00; L. 
A. D. COM. E SERVICOS EIRELI - R$ 43.657,00.

Lagoa Seca - PB, 19 de Outubro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATEN-

DER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA Nº 
11264.183000/1190–02, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMER-
GÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 
2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 025/2020, DE 06 DE JUNHO DE 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00028/2020. DOTAÇÃO: Recursos Federal e Próprio do Município de Lagoa 
Seca: 01.008 Secretarias de Saúde – 10 301 2002 2027 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Saúde – 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente – 04.004 - Fundo Municipal de 
Saúde – 10 302 1002 2039 Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) – 
4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00193/2020 
- 02.10.20 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP - CNPJ 
08.060.934/0001-20 - R$ 6.200,00; CT Nº 00194/2020 - 02.10.20 - TEKMARKET INDÚSTRIA, 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 21.579.468/0001-52 - R$ 12.150,00; CT Nº 00198/2020 
- 05.10.20 - C DE A FERREIRA E CIA LTDA - CNPJ 33.330.526/0001-99 - R$ 19.698,00. LOCAL 
DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELETRICO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Eletrônico nº 00031/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2020: RECURSOS PRÓPRIOS/
FEDERAIS- VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00200/2020 - 20.10.20 - ELETRICA LUZ COMERCIAL 
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 5.985,00; CT Nº 10201/2020 - 20.10.20 - ANTONIO LUIZ 
PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME - R$ 74.106,00; CT Nº 10202/2020 - 20.10.20 - L. A. D. COM. 
E SERVICOS EIRELI - R$ 43.657,00

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00003/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pocinhos, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Presidente desta casa legislativa, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO nº. 00003/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO HATCH, 
ZERO KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS. DATA 
DA ABERTURA: 11 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98691-3174. 
E-mail: camara.pocinhos@outlook.com. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.
camarapocinhos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 27 de Outubro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Lici-
tação nº 00029/2020

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

MÉDICO HOSPOTALAR – EIRELI, CNPJ CNPJ nº 10.831.701/0001-26
OBJETO contratação de pessoa jurídica para aquisição de 300 ampolas de  Enoxaparina 400mg 

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

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

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

Prefeito

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

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

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista 
a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00029/2020, homologo a  
dispensa de Licitação, visando à contratação de pessoa jurídica para aquisição de 300 ampolas 
de  Enoxaparina 400mg e 200 ampolas de  Ceftrioxona 1g, para suprir as necessidades da secre-
taria de saúde do município de Pedra Branca na prevenção ao CIVIDE-19 . A empresa  LARMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPOTALAR – EIRELI, CNPJ 
CNPJ nº 10.831.701/0001-26, com  o valor global de R$  21.900,00 (vinte e um mil duzentos e 
novecentos reais)..

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

Prefeito Municipal

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

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

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

400mg e 200 ampolas de  Ceftrioxona 1g, para suprir as necessidades da secretaria de saúde do 
município de Pedra Branca na prevenção ao CIVIDE-19, conforme especificações no contrato, pela 
contratação direta da empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MÉDICO HOSPOTALAR – EIRELI, CNPJ CNPJ nº 10.831.701/0001-26, com  o valor global de 
R$  21.900,00 (vinte e um mil duzentos e novecentos reais).

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

Allan Feliphe Bastos de Sousa  
Prefeito Municipal

 
Prefeitura municipal de Piancó

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços n. 0009/2020

Objeto: serviço de reforma no campo de futebol o Barbozão no município de Piancó-PB.
Vencedora:JHONATHAN ANDRADE DA SILVA EIRELI com o valor global de R$ 114.220,64 

(cento e quatro mil, duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos). Resolve, com fundamento 
na Lei n° 8.666/93, Homologar e Adjudicar. Desde já fica convocada para assinatura do contrato.

Piancó – PB, 27 de Outubro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Novembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação dos serviços de trans-
portes diversos, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291–2222. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 27 de Outubro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Novembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de transportes diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291–2222. Edital: www.
tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 27 de Outubro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO DE JULGAMENTO - FASE RECURSAL DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de Quadra 

Poliesportiva Coberta para a E.M.E.I.F. Joaquim Pereira Lima, no município de São José de Pira-
nhas – PB. O Presidente da CPL, torna público a quem interessar, que em estrita conformidade 
com os princípios básicos da Administração Pública, vinculados ao instrumento convocatório e aos 
demais princípios da Lei de Licitações e Legislações correlatas, DECIDE: I) CONHECER o Recurso 
interposto pela empresa F. COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 
37.325.870/0001-40, em favor da sua habilitação, para no mérito julgar PROCEDENTE. II) Nesse 
sentido, após a devida apreciação do Recurso, e atendendo ao princípio da legalidade, impessoa-
lidade, interesse público e economicidade, DECIDE: - PROVER o recurso interposto pela licitante 
F. COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 37.325.870/0001-40 e 
ANULAR a decisão que inabilitou a referida empresa pelo subitem 6.1.4.3., tornando-a habilitada 
para este procedimento licitatório. Considerando que os prazos recursais foram obedecidos, fica 
desde já marcada a abertura dos envelopes de Proposta de Preços das empresas habilitadas 
para o dia 29 de Outubro de 2020, às 09h:00min, Sala da CPL, prédio onde funciona a Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas-PB, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB. Os 
autos do procedimento se encontram à disposição dos interessados na Sala da CPL. Informações 
através do E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

   São José de Piranhas - PB, 27 de Outubro de 2020.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/20
PROCESSO: Tomada de Preços nº 015/20, que objetiva a execução dos serviços de reforma 

de cinco escolas, neste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa FC Fernandes Car-
valho Construtora Ltda. - EPP - CNPJ nº 13.570.141/0001-91; para no prazo de três dias úteis, 
considerados da data de publicação desta notificação, comparecer junto a CPL, no endereço 
abaixo indicado, munida da correspondente Composição de Custos Unitários, nos termos do item 
9.3 do respectivo Edital. O não comparecimento implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, conforme previsto no item 9.4 do 
referido instrumento convocatório. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, na Rua Orcine Fernandes, 
s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Sapé - PB, 27 de outubro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/20
PROCESSO: Tomada de Preços nº 016/20, que objetiva a Execução dos serviços de constru-

ção de uma creche, neste município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa Vipp Construção e 
Serviços Eireli - EPP - CNPJ nº 15.002.982/0001-28; para no prazo de três dias úteis, considerados 
da data de publicação desta notificação, comparecer junto a CPL, no endereço abaixo indicado, 
munida da correspondente Composição de Custos Unitários, nos termos do item 9.3 do respectivo 
Edital. O não comparecimento implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, conforme previsto no item 9.4 do referido instrumento 
convocatório. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Sapé - PB, 27 de outubro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de laboratório de robótica e formação para os profissionais de educação da 

Rede Municipal de Ensino do Município de São João do Rio do Peixe–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00022/2020. DOTAÇÃO: SECRETARIA 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 CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00177/2020 - 26.10.20 - META 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 530.920,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO

PROPOSTA DE PREÇOS – RESULTADO FINAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2020
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, torna público o resultado de 

julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS da Pregão Presencial n.º 00024/2019, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MA-
NUTENÇÃO 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.

EMPRESA CLASSIFICAÇÃO
FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA NÃO

CASTRO & ROCHA LTDA NÃO

DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI SIM

RESOLVE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI SIM

Foram CLASSIFICADAS a proposta das empresas DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 
01.085.073/0001-96; e RESOLVE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI - CNPJ: 
14.162.031/0001-53, por terem atendido às exigências de classificação de propostas de preços 
previstas no edital. Comunica também que após esgotado o prazo legal sem apresentação de 
recurso referente ao julgamento das propostas, a reunião para dar continuidade ao processo 
licitatório fica marcada para o dia 04 de novembro de 2020, às 10:00 horas. O teor do julgamento 
encontra-se com vista franqueada aos interessados, a partir da data desta publicação, nos dias 
úteis no horário de expediente, das 08:00 às 13:00, na sede da Comissão Permanente de Lici-
tação, no seguinte endereço: Rua VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM 
MIRITÂNIA - SANTA RITA, PB. 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*
Santa Rita - PB, 23 de Outubro de 2020

MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO

PROPOSTA DE PREÇOS – RESULTADO FINAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2020
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, torna público o resultado de 

julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS da Pregão Presencial n.º 00024/2019, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MA-
NUTENÇÃO 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.

EMPRESA CLASSIFICAÇÃO

FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA NÃO

CASTRO & ROCHA LTDA NÃO

DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI SIM

RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI SIM

Foram CLASSIFICADAS a proposta das empresasDIRETRIX ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 
01.085.073/0001-96; e RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 
14.162.031/0001-53, por ter atendido às exigências de classificação de propostas de preços pre-
vistas no edital.Comunica também queapós esgotado o prazo legal sem apresentação de recurso 
referente ao julgamento das propostas, a reunião para dar continuidade ao processolicitatório, fica 
marcada para o dia 04 de novembro de 2020, às10:00 horas.O teor do julgamento encontra-se com 
vista franqueada aos interessados, a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de ex-
pediente, das 08:00 às 13:00, na sede da Comissão Permanente de Licitação, no seguinte endereço: 
Rua VIRGINIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA - SANTA RITA - PB. 

Santa Rita - PB, 23 de Outubro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 
VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 08:00 horas do dia 12 de Novembro de 2020, por meio do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO URODINÂMICA E AGULHAMENTO MAMÁRIO, VISANDO 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://
licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br;www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 27 de outubro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Pregão Presencial nº 026/2020 
Processo nº 162/2020

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

O Município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, torna público que foi protocolado 
no dia 27 de outubro de 2020, pela empresa SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA 
– CNPJ: 08.439.201/0001-00, impugnação do instrumento convocatório em epígrafe. O interposto, 
após analisado, não foi acatado, mantendo para às 10:30 do dia 29 de outubro de 2020,a realiza-
ção do certame.O teor da decisão encontra-se com vista franqueada aos interessados a partir da 
data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente, das 08:00 às 13:00, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação, no seguinte endereço: Rua VIRGÍNIO VELOSO BORGES, 
S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA - SANTA RITA, PB. 

Santa Rita, 27 de outubro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 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: Contratação de 
caminhão Pipa para transporte de água potável para suprir as necessidades dos prédios públicos 
e das famílias residentes nas áreas Rural e Urbana do Município de Santa Cecília; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDVALDO AMADO DOS SANTOS - R$ 
41.600,00; JOSUEL DOS SANTOS LEITE - R$ 41.600,00.

Santa Cecília - PB, 27 de Outubro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

OBJETO: Contratação de caminhão Pipa para transporte de água potável para suprir as ne-
cessidades dos prédios públicos e das famílias residentes nas áreas Rural e Urbana do Município 
de Santa Cecília. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2020. DOTAÇÃO: 20 542 
0601 2041 Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa 
Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 02.006 Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte 12 361 0005 2006 Manutenção do Ensino Fundamental–MDE 33.90.36 Outros 
Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 12 361 
0005 2010 Manutenção do Ensino Fundamental com – FUNDEB 40% 33.90.36 Outros Serviços de 
Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 10 301 0007 2023 
Manut. do Fundo Munc. de Saúde 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 
Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 10 301 0007 2024 Desenvolver as Atividades do PSF 
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa 
Jurídica 02.002 Governadoria Municipal 04 122 0002 2002 Manter os serv. de Rep. e Assess. do 
Prefeito 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros 
pessoa Jurídica 02.009 Secretaria de Infra estrutura 15 452 0008 2017 Manut. das ativ. da Se. 
de Infra estrutura 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros pessoa Jurídica 08.008 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 0009 2034 
Fundo Munc. de Assistencia Social 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física Recursos 
Próprios do Município de Santa Cecília:. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00082/2020 - 27.10.20 
- EDVALDO AMADO DOS SANTOS - R$ 41.600,00; CT Nº 00083/2020 - 27.10.20 - JOSUEL DOS 
SANTOS LEITE - R$ 41.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2020, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios destinados ao alunos da Rede Municipal de Ensino com o intuito do enfretamento 
da Pandemia do COVID–19, visando a segurança alimentar aos necessitados; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME - R$ 
96.283,06; XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA–ME - R$ 33.579,85.

Santa Cecília - PB, 27 de Outubro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao alunos da Rede Municipal de Ensino 
com o intuito do enfretamento da Pandemia do COVID–19, visando a segurança alimentar aos 
necessitados. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Santa Cecília: 02.006 Secretaria de Educação Cultura e Esporte 12 361 
0005 2007 Manter o Programa de Merenda Escolar 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0005 
2006 Manutenção do Ensino Fundamental – MDE 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0005 
2009 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0005 
2010 Manutenção do Ensino Fundamental com – FUNDEB 40% 3390.30 99 Material de Consumo 
08.008 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 0009 2034 Fundo Municipal de Assistência 
Social 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 0009 2033 Manutenção e Gerenciamento do 
Bolsa Familia – IGDBF 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 0009 2036 Prestar Assistência 
a Classes Mais Carentes 000391 3390.32 99 0000 Material de Distribuição Gratuita 08 244 0009 
2037 Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 
0009 2038 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) 3390.30 99 
Material de Consumo 08 244 0009 2041 Manutenção de Outros Programas do F N A S. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Santa Cecília e: CT Nº 00084/2020 - 27.10.20 - ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME - R$ 96.283,06; 
CT Nº 00085/2020 - 27.10.20 - XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - R$ 33.579,85.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para emprei-
tada por menor preço global: CONSTRUÇÃO DE SALA DE REUNIÃO NA UNIDADE DE SAÚDE 
PORTE I, neste município. LICITANTES HABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO 
LTDA; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; CFR CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 06/11/2020, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeitura-
desertaozinhopb@gmail.com. 

Sertãozinho - PB, 27 de Outubro de 2020
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0027/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina 
Comum, Diesel S-500 Comum, Diesel S10 e Etanol), para o abastecimento da frota do Município de 
São Bentinho/PB. Recursos Próprios do Município. Data e local, as 09:00 horas do dia 11/11/2020, 
na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho – PB, 
anexo a sede da Prefeitura. saobentinhopb.licitações@gmail.com.

São Bentinho - PB, 27 de outubro de 2020.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Pregoeira

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00132/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020
PROCESSO Nº. 00068/2020 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR – EIRELI, CNPJ nº 08.973.569/0001-45.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de ginástica para Academia ao Ar Livre para espaços 

urbanos públicos no Município de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 147.075,00 (cento e quarenta e sete mil e setenta e cinco reais), vencendo 

nos seguintes item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, conforme proposta da vencedora anexa 
ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/10/2020 a 31/12/2020.
DATA DO CONTRATO: 26 de outubro de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00133/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58, 

Ins. Estadual Nº 10.235.208-9, com sede na Rua R 5, N° 129 Quadra R-7; Lote 07 - Bairro Setor 
Oeste - Goiânia/GO - CEP N° 74.125-070.

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico (Luminária) para atender as necessidades 
do município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 320.570,00 (trezentos e vinte mil, quinhentos e setenta reais). Vencendo 
no(s) seguinte(s) item(s): 01, 02, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 27/10/2020 a 31/12/2020.
DATA DO CONTRATO: 27 de outubro de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00134/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ Nº 26.889.181/0001-42, Ins. Estadual 

Nº 0703661-28, com sede na Av. A, S/N Galpão B - Bairro Dom Helder Câmara - Garanhuns/PE 
- CEP N° 55.293-970.

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico (Luminária) para atender as necessidades 
do município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais). Vencendo no(s) seguinte(s) 
item(s): 03, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 27/10/2020 a 31/12/2020.
DATA DO CONTRATO: 27 de outubro de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALNº 47/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliários, equipamentos e 
materiais, destinadas a diversas Secretarias doMunicípio de São Domingos. Data e Local, às 
08:30 horas do dia 10/11/2020, no mini auditório da Secretaria de Educação, na Rua Projetada, 
S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 27 de outubro de 2020.
JOABE DE SÁ LOURENÇO.

Pregoeiro Oficial

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

Registro na CGE nº: 20.70033-4

SICONV Nº: 894194/2019/MJS/CAIXA

Órgão Concedente: Ministério da Justiça e Segurança Pública, CNPJ nº 
00.394.494/0013-70

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

Objeto: Construção do CICC – Centro Integrado de Comando e Controle 
na cidade de João Pessoa/PB.

Repasse do Concedente R$: 6.167.766,40

Valor da Contrapartida R$: 12.360,00

Valor Total R$: 6.180.126,40

Vigência: 27/12/2024

Assinatura: 27/12/2019

Publicação no DOU: Seção 3, edição nº 2 em 3 de janeiro de 2020.

Secretário da Segurança: Jean Francisco Bezerra Nunes

Instituição Mandatária - CEF: Jovânio Gomes da Silva

Interveniente 1 – SUPLAN: Simone Cristina Coelho Guimarães

Interveniente 2 – Estado PB: João Azevedo Lins Filho

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

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2020 – CEL (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 
20-01375-6) - PROCESSO SEIRHMA Nº00010.001607/2020-1. OBJETO::CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS 
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS LITORÂNEAS DO ESTADO DA PARAÍBA.DATA: 16 de novembro 
de 2020.  HORA: 14h00 (Catorze horas - horário local).LOCAL: Av. Min. José Américo de Almeida 
- s/n - DER/SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - Torre - João Pessoa/PB - CEP: 58.040-300. FONE: 
(83) 3133-1258. Solicitações através do E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com.RECOMENDAÇÕES 
DA CEL: a) Os interessados, durante sua permanência na sala (Sala de Vídeo Conferência) fiquem 
a uma distante mínima uns dos outros de 1,5 (Um metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 
anos e os portadores de doenças crônicas, que compõem risco de aumento de mortalidade pela 
COVID-19, poderão nomear um procurador; c) No dia da realização da Sessão Pública, terão acesso 
até o limite de 09 (Nove) pessoas, sendo um por empresa, incluindo nesta conta, os membros da 
mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores 
de Cabeça e com dificuldade de respirar), poderão nomear um procurador; e) É obrigatório para 
todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato 
físico, para sua maior segurança.

João Pessoa, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS

PRESIDENTE CEL

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 07/2020 (Obras de Pavimentação do 
Arco Metropolitano Leste de Campina Grande) , que após análise detalhada nas documentações 
das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em 
especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar: 
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 17.640.596,00; 2º lugar: CONSTRUTORA 
TERRAYAMA LTDA – R$ 21.328.400,54  e 3º lugar: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE 
LTDA – R$ 21.435.065,94

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 27 de outubro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CARTÓRIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO
REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE - PB

Rua Presidente João Pessoa,n.º 27, Centro - CEP: 58.280-000-Mamanguape/PB -
CNPJ 09.288.564/0001-46
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Dr. José BustorffFeodrippe Quintão, na qualidade de Oficial Interino do Registro de Imóveis 
da Comarca de Mamaguape/PB, segundo as atribuições e comandos contidos no art. 26, da Lei 
9.514/97, bem como pela credora da Cédula de Crédito Bancário n.º 00334181300000011960, 
garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 02/10/2019, referente ao imóvel com as seguintes 
descrições: Terreno Rural denominado FAZENDA SÃO JOSÉ, situado no Município de Mamanguape-
-PB, com a área de 259,2665ha, com Perímetro de 10.990,52m,matriculado sob o nº 12.891 vem, 
pelo presente, intimarDISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS PARAHYBA LTDA (CNPJ Nº 
04.782.925/0001-92), na qualidade de devedora fiduciante, representada por seus sócios: DIEGO 
CAVALCANTI DE ANDRADE (CPF 062.197.744-69) e THIAGO CAVALCANTI DE ANDRADE 
(CPF 009.452.664-80)e AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA (CNPJ 06.315.871/0001-80),na 
qualidade de garantidora, representada por seus sócios: DIEGO CAVALCANTI DE ANDRADE (CPF 
062.197.744-69) e THIAGO CAVALCANTI DE ANDRADE (CPF 009.452.664-80), a pagar, para fins 
de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao encargo, o valor do débito posicionado 
em11/03/2020 no importedeR$ 167.747,82 (Cento e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta 
e sete reais e oitenta e dois centavos), sujeito a atualização monetária, aos juros de mora até a 
data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que 
vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação é realizada por Edital, nos termos do 
§4, do citado art. 26, em virtude do devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. 
Certifica-se, ainda, que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciárioBANCO SANTANDER 
BRASIL S/A , nos termos do §7, do artigo 26, da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de 
Mamanguape/PB, no dia 19 de outubro de 2020. Dr. José BustorffFeodrippe Quintão, Oficial Interino 
do Registro de Imóveis da Comarca de Mamaguape/PB.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTÇA

LICITAÇÃO:        TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
PROCESSO Nº:    001.2020.004907

OBJETO:              Reforma da Promotoria de Justiça de Cajazeiras/PB. 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

HOMOLOGO o procedimento licitatório n. 001.2020.004907, modalidade Tomada de Preço 
n. 002/2020, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de Empreitada Por Preço Unitário, tendo 
como objeto a Contratação de empresa para serviços de engenharia para reforma da Promotoria 
de Justiça de Cajazeiras/PB, localizado na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba, Av. Cmte. Vital 
Rolim, 704 – Jardim Adalgiza II, em conformidade com o julgamento do certame pela Comissão 
de Licitação do Ministério Público do Estado da Paraíba, nos termos do relatório final, alicerçado 
no inciso VI do artigo 43 da Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações. ADJUDICO o item 
licitado a licitante vencedora ZOIH ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 00.460.107/0001-12, 
com o valor global de R$ 502.000,00.

Publicação na forma legal.
João Pessoa, 26 de outubro de 2020.

FRANCISCO SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA FILHO
Procurador-Geral de Justiça

 
ESTADO DA PARAÍBA

COMARCA DE LUCENA
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

“DR. JOSÉLIO PAULO NETO”
Av. Américo Falcão, 1050, Centro  - Telefone: (0xx83) 3293.1262

EDITAL DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL III
 Salete Gomes de Mendonça Santos, Oficial do Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Lucena, Estado da Paraíba, na forma da Lei etc.
FAZ SABER QUE para ciência de pessoas interessadas, em cumprimento ao que determina e 

dispõe o art. 2º. do Dec. nº.58/37, regulamentado pelo Decreto-Lei nº. 3.979/38, com as instruções 
introduzidas pelo Dec. Nº. 271/67, ao qual foi incorporado a Lei 4.591/64, combinado ao que dispõe 
a Lei nº. 6.015/73, ao qual foi incorporado as modificações introduzidas pela Lei nº. 6.709/79, que 
a empresa BERENICE CARVALHO FALCÃO DOS SANTOS,  empresa sediada na Rua São José, 
s/n, Distrito de Fagundes, em Lucena-PB, inscrita no CNPJ nº. 11.467.543/0001-30, neste ato repre-
sentada pela Sra. BERENICE CARVALHO FALCÃO DOS SANTOS, brasileira, casada, empresária, 
inscrita no CPF nº. 374.462.404-82, portadora da Carteira de Identidade nº. 861.315-2ª Via-SSP-PB, 
residente e domiciliada na Rua São José, 442, nesta cidade de Lucena-PB, que apresentou planta 
devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Lucena-PB, bem como memorial descritivo, e 
demais documentação exigida pela lei em vigor, que ficam arquivados neste cartório referente a 
implantação do LOTEAMENTO DENOMINADO MORADA DO SOL III, situado na Rua São José, s/n, 
Distrito de Fagundes, nesta cidade de Lucena, Estado da Paraíba, constituído de três (09) quadras, 
composta de duzentos e dezesseis (216) lotes, com uma área de 37.440,00m2, uma área verde de 
15.101,20m2, uma área de equipamento comunitário de 4.165,00m2, doze (12) vias públicas com 
calçada de 18.799,80m2, abrangendo uma área total de 75.506,00m2, de área loteada, e que as 
imposições daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser 
apresentados no prazo de quinze (15) dias, a contar da data de sua publicação no Órgão Oficial do 
Estado, findo o prazo não havendo impugnação, será feito o registro dos referidos lotes de terreno 
acima citados. Dado e passado nesta cidade de Lucena, aos 27 de outubro de 2020, Eu, Salete 
Gomes de Mendonça Santos-Oficiala, que este fiz digitar e assino.

Salete Gomes de Mendonça Santos
Oficiala

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2019 – 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 12/11/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO, destinado ao Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – DETRAN/PB, 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 20-00375-8
                                                                                                        João Pessoa, 27 de outubro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 – 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 12/11/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA CIRURGIA 
ORTOPÉDICA (COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO), destinado ao 
Complexo de Pediatria Arlinda Marques – CPAM, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00246-2 
                                                                                                        João Pessoa, 27 de outubro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CITAÇÃO Comarca de 1ª Vara Cível de Campina Grande – PB. Edital de Citação. 
Prazo: 20 dias. Processo nº 0807159-42.2015.8.15.0001. Ação de Cobrança. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito do(a) 1ª Vara Cível de Campina Grande, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos 
virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação 
acima mencionada, promovida por AUTOR: ITAU UNIBANCO S.A em face de L R TAVARES 
MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 07.190.808/0001-28, que através do presente Edital 
manda o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) acima referido(a), atualmente 
em local incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a). E para que ninguém 
possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no local de costume e publicado no Diário 
da Justiça. 1ª Vara Cível de Campina Grande-PB, 13 de outubro de 2020.

CELL SITE SOLUTIONS – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A Torna público que requereu à 
SEMAM – Secretária de Meio Ambiente a Licença de Instalação para a ESTAÇÃO RÁDIO BASE 
(83040010_PBJOP049), situada na Rua Buenos Aires, nº 352, Cruz das Armas, João Pessoa – PB.

PORFÍRIO PINTO RIBEIRO NETO, CPF 039.958.364-53torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de OPERAÇÃO para 
REGULARIZAÇÃO DE UM IMÓVEL UNIFAMILIAR Situado à RUA WALDEMAR MARQUES JUNIOR 
– N° 120 BAIRRO: POÇO – CEP: 58101-445 - CABEDELO – PB.

GABRIELA MATOS FALCÃO TARGUETA, CPF 058.114.534-85 torna público que requereu a SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
para uma Residência Unifamiliar, situada à Avenida Litorânea, s/n, Condomínio Ponta de Campina, 
lote 40 da quadra E, Ponta de Campina, Cabedelo/PB

A RMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS inscrita sob CNPJ: 14.903.093/0001-79, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Instalaçãoparaa construção de residência multifamiliar, situado na Av. Mar Cáspio, lote 
12, Quadra 57, CEP 58.102-162. Loteamento Intermares, Cabedelo - PB

COMARCA DE SANTA RITA, PARAÍBA - 4ª VARA MISTA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 
20 dias. PROCESSO nº 0000046-78.2012.8.15.0291. AÇÃO: MONITÓRIA. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito do(a) 4ª Vara Mista de Santa Rita, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem 
ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima 
mencionada, promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de IVONETE 
PEREIRA DE ARAÚJO, CPF Nº 625.547.514-04, RG Nº 946777, SSP/PE, brasileira, solteira, 
agricultora, que através do presente Edital manda o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) 
promovido(a) acima referido(a), atualmente em local incerto e não sabido, para pagar, no prazo de 
15 (quinze) dias, o valor de 17.850,06 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais e seis centavos), 
atualizado até 06/07/ 2012, a ser acrescido dos encargos financeiros e moratórios apurados até a 
data do cumprimento da obrigação, ou querendo, oferecer embargos no prazo da lei, sob pena de 
se constituir de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de pagamento 
em mandado executivo. Adverte-se que em caso de revelia, será nomeado um curador especial para 
o réu. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado no Diário da 
Justiça. 4ª Vara Mista de Santa Rita-PB, 21 de outubro de 2020. Eu, Renata B. R. Galvão, Analista 
Judiciário desta vara, o digitei. Dra. Israela Cláudia da Silva Pontes Azevedo, Juiz(a) de Direito.
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