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São Paulo pode ter vacinação 
contra covid-19 em dezembro
Governador João Dória anunciou que fase de teste do 
imunizante chinês se encerra em 15 de outubro. Página 4

Preços de brinquedos têm 
variação de até 170,46%
Constatação é do Procon da Paraíba, que verificou os 
valores de 52 produtos para o Dia das Crianças. Página 3

Paraíba

Outubro Rosa Campanha começa hoje com progra-
mação feita a partir dos protocolos contra covid. Página 5

Últimas

Foto: Fotos Públicas

O serviço estava paralisado em todo o país desde o início da pandemia. Atualmente, no Estado, 438 pessoas estão na fila de espera por uma córnea. Página 5

Paraíba tem melhor 
saldo do Brasil em 
geração de emprego
Número de postos de trabalho abertos em agosto representou um aumento de 2,46% no 
estoque de empregos do Estado, segundo dados divulgados ontem pelo Caged. Página 4
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Estado retoma transplantes de córneas

NA PARAÍBA

A crise em números
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Cuidados O número de jogadores infectados pelo coronavírus nos quatro 
clubes paraibanos que disputam o Brasileirão é considerado pequeno. Página 16

Geral

Foto: Divulgação

Livro sobre feminicídio na 
PB ganha prêmio nacional
Obra do escritor Bruno Ribeiro sobre crime ocorrido 
no Agreste é o vencedor do Prêmio Todavia. Página 9

Depois de 200 dias Campina Grande é a 
primeira cidade da PB a reabrir salas de cinema. Página 11
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PMs são condecorados por 
atuação contra quadrilhas 
Destacamento de policiais desarticulou, pelo menos, 
cinco bandos que agiam no interior da Paraíba. Página 6

Mafalda ficou órfã Aos 88 anos, morre o 
cartunista Quino, criador da famosa personagem. Página 14

Cultura

Hoje é o 
Dia do Idoso

4 Conheça os principais 
direitos daqueles 
que já passaram 
dos 60 anos.

Página 12

4 Veja as propostas 
dos candidatos à 
prefeitura de JP para 
a terceira idade.

Página 13

Brasil-Mundo
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O Brasil envolve-se cada vez mais no debate nacional que tem 
como protagonistas os candidatos e candidatas às prefeituras 
municipais. Enquanto isso, o novo coronavírus continua contami-
nando pessoas e ceifando vidas em todos os quadrantes do país. 
Por outro lado, os efeitos econômicos negativos das medidas sa-
nitárias destinadas a conter a pandemia, a exemplo do distancia-
mento social, também prosseguem assustando a nação.

De acordo com dados da recente Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), divulgados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desem-
prego no Brasil bateu novo recorde, no trimestre maio, junho 
e julho, chegando a 13,8%, representando 13,1 milhões de pes-
soas. São números que preocupam, haja vista que não se sabe 
ao certo ainda a verdadeira extensão da crise econômica, após 
o agravante da pandemia de covid-19.

O Brasil vive um momento histórico particularmente difí-
cil. A sociedade está dividida, no que diz respeito à pandemia 
de coronavírus, entre as pessoas que obedecem rigorosamen-
te os protocolos sanitários e aquelas que desrespeitam fron-
talmente as diretrizes mais importantes, como usar máscaras 
de proteção, usar álcool em gel e evitar aglomerações, além 
de pressionarem o poder público para que suspenda todas as 
formas de isolamento social.

Infelizmente, o Brasil enfrenta outras classes de intempéries, 
além da situação de emergência em saúde. É o caso, por exemplo, 
das queimadas, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oes-
te, que estão chamuscando o coração e comprometendo a capa-
cidade pulmonar do país. Trata-se de uma tragédia ambiental de 
proporções gigantescas, vez que transforma em cinzas grandes 
extensões territoriais ricas em biodiversidade.

O Brasil não fará soar uma nota harmoniosa, no concerto 
mundial das nações, como diria o escritor Ariano Suassuna, 
caso não solucione, de maneira verdadeiramente democráti-
ca, a grave crise socioeconômica e ambiental, que se coloca 
como um enorme obstáculo para a retomada do desenvolvi-
mento. Visto do alto, o Brasil apresenta-se ao mundo como 
um país febril, à espera de remédios, porém, não daqueles que 
acabam matando o paciente. 

Fase difícil
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Cortinas do passado

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreirafranco46@gmail.com

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Os cinemas de Campina Grande rea-
brem hoje as suas portas, seis meses pós-
-pandemia do coronavírus. É uma boa no-
tícia? Para mim, seria vinte e tantos anos 
atrás. Hoje em dia, é indiferente. Basta dizer 
que ontem perguntei a uma das minhas fi-
lhas se os atuais cinemas possuem cortina. E 
logo desisti de me referir também à abertu-
ra daquele denso véu azul ou vermelho que, 
ao deslizar para o alto ou para os lados, reve-
lava a brancura da madre tela aos olhos dos 
que frequentavam os templos cinematográ-
ficos. Ou antigamente não se via filme quase 
como se assistia missa? Faltava ajoelhar-se, 
evidentemente, mas o silêncio, a postura de 
respeito, os olhos fixos 
nas imagens eram de 
certa forma os mesmos. 
Criança na faixa dos 
dez anos, amanhecendo 
com o domingo a incon-
tida vontade de pular da 
cama, ouvia da minha 
tia-mãe a advertência 
de quem adivinhava o 
irrefreável desejo do 
filho-sobrinho: “Primei-
ro, a devoção; depois, a 
obrigação”. Vale dizer: 
primeiro, a missa no Rosário ou em Lourdes, 
igrejas próximas de casa, em Jaguaribe; de-
pois, a matinal no Plaza ou Rex, cinemas no 
centro da cidade. E lá ia o menino com a sua 
melhor roupa, catecismo numa mão, gibi na 
outra, devotar-se ao rito solene e, em segui-
da, ao ritual não tão cerimonioso, é verdade, 
mas formal a seu modo, apesar de eventuais 
traquinagens no recinto, próprias da idade. 
Essa versão de traços lúdicos sumiria com o 
passar do tempo, cedendo lugar ao especta-
dor voltado para outros tipos de comporta-
mento e preocupação.

A fase da adolescência foi marcada pelo 
espírito romântico, seja por filmes de aven-

turas e de ação (faroestes encorpados, en-
redos de capa e espada, históricos, policiais, 
suspense, espionagem), seja por dramas de 
amor propriamente ditos (melodramas, co-
médias românticas e outros gêneros arrasa-
-corações), até chegar aos chamados filmes 
de arte, quando me tornei aprendiz de crí-
tico de cinema. Mas essa é outra história... 
O que pretendo ressaltar é que, ao longo de 
décadas, me acostumei a ter no endereço 
do cinema um local para diversão, sim, mas 
também para deleite e reflexões. Um canto 
para chamar de meu e de minhas circuns-
tâncias. Um reduto de sotaques sagrados, 
apesar de nele haver cometido alguns pe-

cados. Ou pecadilhos, 
nenhum além do venial. 
Ou vocês estão esqueci-
dos do escurinho do ci-
nema, chupando drops 
de anis, feito no rock de 
Rita Lee? Pois o cinema 
com esse corpo e essa 
alma se acabou, gente! 
Acabou-se junto com o 
final das casas de exibi-
ção de bairro, de rua, de 
esquina. Acabou-se com 
a chegada dos cinemas 

de shopping, das salas com poltronas de 
avião (verdadeiros sofás), com sacos de pi-
poca e copos descartáveis de refrigerantes 
consumidos entre ligações de celular, fala-
tórios e gritarias. Por isso, é-me indiferente 
que se abram  os cinemas de Campina e, 
daqui por diante, os de João Pessoa ou de 
qualquer outra cidade. Para mim, esse fil-
me queimou. Fecharam-se as cortinas do 
passado. Resta-me apenas uma saudade 
em cada fotograma que não mais verei em 
salas onde tanto amei... Um final infeliz de 
sessão para quem tanto se emocionou com 
inesquecíveis finais de filme e com memo-
ráveis sessões de cinema.        
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A Guarda Nacional e os coronéis (2)
Quando D. Pedro I abdicou do trono do 

Brasil, ficou difícil ao governo imperial con-
ter as escaramuças entre os nacionais e os 
portugueses saudosos do Monarca. Havia um 
receio de que os militares se posicionassem 
pelo retorno de D. Pedro, principalmente, pela 
falta de confiança no Exército, então formado 
por homens de origem humilde e sem nenhu-
ma qualificação, além do mais, chefiados por 
estrangeiros. A chamada Regência Trina Per-
manente, que ocupava o vazio do trono na 
minoridade de D. Pedro II, passou a diminuir 
o efetivo do Exército e ao mesmo tempo tenta-
va encontrar uma alternativa que garantisse 
a manutenção da ordem pública. Era agosto 
de 1831, (sempre agosto) e para suprir essa 
necessidade, foi criada 
a Guarda Nacional a ser 
instalada pelos juízes de 
paz em cada município. 
Os membros da Guarda 
seriam recrutados entre 
os eleitores com renda 
superior a 200 mil réis 
nas grandes cidades e 
100 mil réis nas demais.

A Guarda Nacional 
era uma instituição civil, 
mas em caso de guerra, 
serviria de força auxiliar do Exército. Seus 
préstimos poderiam ser requisitados pelos 
juízes de paz e criminais, pelo presidente da 
província e pelo ministro da Justiça aos quais 
estava subordinada. Ao governo cabia a esco-
lha dos coronéis e majores da Legião da Guar-
da Nacional. Os demais oficiais, foram, inicial-
mente, eleitos pela tropa para um mandato de 
quatro anos. Posteriormente, passaram a ser 
nomeados pelo presidente da província, me-
diante propostas das Câmaras Municipais. A 
Guarda Nacional começou a ser desmobiliza-
da a partir da República e sua ultima aparição 
ocorreu no desfile de 7 de setembro de 1922, 
nas comemorações do Centenário da Indepen-
dência. 

A República deu adeus à Guarda Nacional 
mas deixou florescer por muitos anos ainda 
a figura do Coronel como fenômeno social e 
político. A escolha dos coronéis recaía sempre 
entre grandes proprietários de terra que so-
mavam o seu poder econômico à força políti-
ca. Os coronéis tanto ajudavam a subir, como 
arquitetavam a queda de um governo. O go-
verno dependia dos coronéis, políticos locais, 
donos da terra, do voto e da liberdade dos seus 
adeptos. O coronel se sobrepunha ao Estado e 
prevalecia o seu mandonismo. Durante toda 
a República Velha vigorou esse coronelismo, 
baseado na formação de uma clientela subser-
viente mas agradecida... A troca de favores es-
tabelecia um liame de gratidão entre o soba e 

o cidadão, deixando este 
à mercê do senhor do ba-
raço e cutelo. Do coronel 
Felinto Rocha na feira de 
Moreno: “Aqui eu quero, 
posso e mando”.

Herdeiros dos títu-
los da antiga Guarda Na-
cional, outros  coronéis e 
majores foram assim ba-
tizados como sinônimos 
de chefe político. Ainda 
nos dias de hoje, o trata-

mento de Coronel serve para agradar pessoas 
de posses ou de importância política, seja ela 
analfabeta ou graduada. Cheguei a conhecer 
o coronel José Antonio Ferreira da Rocha, já 
velho e doente, morando nesta Capital à Rua 
Duque de Caxias. Herdeiro político e de par-
te dos bens do seu sogro, comendador Felinto 
Rocha, foi deputado à Assembleia Constituinte 
de 1933. Em Bananeiras, porém, só alcancei o 
poderio dos majores. Na primeira eleição que 
participei, com meu pai candidato a prefeito, 
seu adversário era o promotor publico da co-
marca. Era uma evolução. A prefeitura estava 
saindo das mãos de um major. Aproveitei para 
fazer um slogan: Quem não é doutor nem ma-
jor/ tem que ser o melhor!

 Os coronéis tanto 
ajudavam a subir, como 

arquitetavam a queda de um 
governo. O governo dependia 
dos coronéis, políticos locais, 
donos da terra, do voto...   

 Logo desisti de me referir 
também à abertura daquele denso 

véu azul ou vermelho que, ao deslizar 
para o alto ou para os lados, revelava 
a brancura da madre tela aos olhos 
dos que frequentavam os templos 

cinematográficos.   

Cortinas do passado
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Levantamento verificou os valores de 52 produtos em oito sites de compra; órgão alerta que o consumidor precisa pesquisar

Com a proximidade do Dia 
das Crianças, comemorado em 
12 de outubro, a procura por 
brinquedos nas lojas de presen-
tes e departamentos aumenta 
bastante e os preços de alguns 
itens também. Um levantamen-
to realizado pelo Procon Esta-
dual mostrou uma diferença no 
preço dos brinquedos que ul-
trapassa os 170%. Por conta da 
pandemia, o Procon Estadual 
da Paraíba ainda está funcio-
nando virtualmente e a pesqui-
sa que comparou os preços de 
52 brinquedos foi feita em oito 
sites de compra. 

De acordo com a pesquisa 
do Procon-PB, a maior variação 
percentual foi no brinquedo para 
crianças a partir dos 18 meses, o 
urso de Pelúcia Mamãe Pig com 
40 cm, da marca Estrela. A varia-

ção do produto foi de 170,46%, 
o que corresponde a R$ 56,66 de 
diferença, o menor preço encon-
trado foi de R$ 33,24 no site do 
Carrefour e o maior de R$ 89,90 
no site das Lojas Americanas. 
Outro item que apresentou dife-
rença acima dos 100% foi a Mas-
sinha Play-Doh Refil Boxo’Color, 
com variação de 125,63%, os 
preços oscilam entre R$ 19,90 
e R$ 44,90, o que significa uma 
economia de R$ 25. 

Késsia Liliana, Superin-
tendente do Procon Estadual 
da Paraíba, comentou sobre a 
pesquisa realizada pelo órgão 
de proteção ao consumidor que 
apontou a variação entre os pre-
ços dos brinquedos. “O Procon 
Estadual da Paraíba visando a 
proximidade do Dia das Crian-
ças inicia uma série de pesquisa 
para nortear os consumidores 
sobre os preços médios prati-
cados no mercado. Em seguida 

vamos fazer uma pesquisa pre-
sencial para comparar o meio 
virtual com o presencial. ” 

Ela acrescentou que “o 
mais importante é o consumi-
dor entender que sempre com 
uma boa e velha pesquisa ele 
vai economizar, por exemplo 
veja a variação entre o mesmo 
item e o mesmo produto, é uma 
economia bastante significativa”, 
destacou a superintendente do 
Procon Estadual.

Nilber Lucena 
Especial para A União

Preços de brinquedos variam 
170%, aponta Procon Estadual

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Fórum Nacional de Habitação

Presidente da Cehap cobrará mais recursos para os estados

“Minha reivindicação no 
67º Fórum Nacional de Ha-
bitação, é para que as verbas 
federais para o Programa de 
Habitação Popular da Paraíba, 
voltem a ser enviadas, porque 
desde o início de 2019, o Esta-
do não recebe nenhum recur-
so”. A afirmação é da presiden-
te da Companhia Estadual de 
Habitação Popular da Paraíba 
(Cehap), Emília Correia Lima, 
ao confirmar sua participação 
no fórum que acontecerá no 
período de 7 a 9 deste mês e 
será realizado virtualmente. 

O 67º Fórum Nacional de 
Habitação de Interesse Social, 
que é realizado anualmen-
te pela Associação Brasileira 

de Coabs e Agentes Públicos 
(ABC) e pelo Fórum Nacional 
de Secretários de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano 
(FNSHDU), continua com as 
inscrições abertas. O evento 
vai enfatizar o novo programa 
habitacional do governo Fede-
ral “Casa Verde e Amarela”.

Segundo a presidente da 
Cehap, a questão é que o Pro-
grama Casa Verde e Amarela 
não tem previsão de recursos 
para contemplar as famílias 
que estão na faixa de renda de 
até três salários mínimos. Mas 
sim, as famílias que tem orça-
mento maior. “Então, minha 
participação neste evento será 
buscar caminhos para que o 
novo programa de habitação 
do governo Federal possa ser 
modificado e beneficie tam-

bém as famílias de renda vul-
nerável, no valor de até três 
salários mínimos”, enfatizou.

Emília revelou que a 
Paraíba tem um déficit habi-
tacional de cerca de 100 mil 
unidades. “Tínhamos elabo-
rado um programa para aca-
bar com o déficit habitacio-
nal em 20 anos, construindo 
seis mil casas por ano, com 
investimento de cerca de R$ 
120 milhões a cada ano, mas 
isso não está sendo viável 
atualmente por falta de ver-
bas federais”.

Sobre o Programa Parcei-
ros da Habitação, do governo 
João Azevêdo, ela afirmou que 
ele deveria ter sido iniciado 
no começo do ano, mas teve 
que ser adiado em razão da 
pandemia do novo coronaví-

rus. “Mesmo os programas de 
habitação sendo responsabili-
dade do governo Federal, na 
Paraíba, o Parceiros da Habi-
tação, vai ser realizado pelo 
governo do Estado, em par-
ceria com prefeituras, com os 
movimentos sociais, e com os 
próprios beneficiários”, disse.

O evento vai contar com 
a participação do secretário 
Nacional de Habitação do Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to Regional (MDR), Alfredo 
Eduardo dos Santos. Para ele, 
o fórum será importante por-
que “os secretários estaduais 
trarão suas demandas e ex-
periências e poderemos com-
partilhar melhores práticas e 
aprimorar cada vez mais as 
políticas públicas relaciona-
das a esse tema”.

VEJA A PRogRAmAção do EVEnto

n Dia 07
15h às 17h: Abertura do evento e a mesa de diálogo: 
Desafios e novidades da nova política habitacional
n Dia 08
10h às 12h: Mesa de diálogo: Recursos para HIS vol-
tados a estados e municípios - Programas Pró-Moradia 
(FGTS) e Programa de Melhorias Habitacionais (FDS)
13h50 às 15h20: Mesa de diálogo: Parceria Brasil/Ale-
manha: A influência da Norma de Desempenho na Re-
gionalização da HIS e a importância da observação das 
zonas bioclimáticas nos projetos de HIS e de arquitetura.
15h30 às 17h: Meda de diálogo: Parceria Brasil/Alema-
nha: Objetivos e perspectivas do projeto EEDUS, concur-
so nacional de projetos, cursos e o papel das Cohabs
n Dia 09
10h às 12h: Mesa de diálogo: Regularização Fundiária: 
Aspectos registrários e reflexos nas políticas públicas 
municipais
15h às 17h: Mesa de diálogo: Recursos para HIS por 
meio do mercado: Ações de estados e municípios 
que facilitam o acesso ao crédito para a população 
de baixa renda.

Além das pesquisas de preços de brinquedos em lojas virtuais, o Procon Estadual fará análises em lojas físicas

Foto: Roberto Guedes

Através do QR Code acesse 
o link das pesquisas feitas pelo 

Procon Estadual da Paraíba

Presidente nacional do PT, 
Gleisi Hoffmann participará 
de live com Ricardo Coutinho 
(PSB) e Antônio Barbosa (PT), 
candidatos a prefeito e a 
vice de João Pessoa, respec-
tivamente, hoje, às 13h. De 
acordo com Barbosa, a live 
servirá para que a cúpula do 
PT ratifique a aliança com o 
PSB. Anísio Maia (PT), contu-
do, continua em campanha.    

Com Gleisi Hoffmann  
O Patriota, que tem como 
candidato a prefeito na ca-
pital Wallber Virgulino, ado-
tou a mesma estratégia do 
PCdoB para não ficar de fora 
da propaganda eleitoral gra-
tuita: em 2019, incorporou-se 
ao PRP, somando 9 depu-
tados eleitos. Já o PHS, que 
elegeu seis deputados, foi 
incorporado pelo Podemos, 
com 11 eleitos. 

O PCdoB, que disputa a eleição em 
João Pessoa com o candidato Perci-
val Henriques, na condição de vice 
(está sub judice), e em Campina 
Grande, com Inácio Falcão, candi-
dato a prefeito, também não atin-
giu a cláusula de desempenho, em 
2018, mas se incorporou ao PPL  e 
chegou a 10 deputados. Assim, tem 
acesso a tempo de rádio e TV.  

fusão Como solução (1) 

sem propaGanda eleitoral Gratuita na tV, siGlas 

pequenas apostam em militânCia e redes soCiais 

fusão Como solução (2) 

Das 14 chapas que disputam a eleição majoritária em João Pessoa, três não terão direito a propaganda de rádio 
e TV porque não atingiram a chamada cláusula de desempenho nas eleições de 2018 – ou seja, ou não elege-

ram deputados federais ou elegeram, mas não atingiram um mínimo 1,5% dos votos válidos em nove estados 
no pleito daquele ano. Estão nessa condição: o PCO, do candidato Camilo Duarte; o PSTU, da candidata 
Rama Dantas, e o Rede, do candidato Carlos Monteiro (foto) – a legenda até elegeu deputados federais, mas 

ainda assim não obteve êxito no percentual exigido pela Emenda Constitucional 97. O UP, do candidato Ra-
fael Freire, que também é atingido por essa legislação, sequer participou da eleição de 2018, uma 

vez que foi fundado em 2019. Apesar de estar na lista dos partidos que não têm tempo de rádio 
e TV, o Rede, ao menos, vem participando dos debates, porque possui representação no Con-
gresso, critério usado pelas emissoras para convidar candidatos. Para Carlos Monteiro, o não 

acesso à propaganda cria uma condição de desigualdade para esses partidos atingidos 
pela legislação, mas ele aposta, assim como os representantes das outras legendas, que 

a campanha boca-a-boca, o trabalho da militância e o uso inteligente das redes sociais 
podem suprimir essa lacuna: “Acreditamos que podemos sim [levar a mensagem da 

legenda], usando as novas plataformas, as novas tecnologias”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A concorrência pelas vagas nas maiores Câ-
maras Municipais da Paraíba, a de João Pessoa 
e a de Campina Grande, se mantém acirrada. 
Na capital, são 663 candidatos a vereador na 
disputa por 27 vagas – superou a quantidade 
de 2016, quando 525 disputaram a eleição 
proporcional. Na ‘Rainha da Borborema’, são 
23 vagas para 475 candidatos.

Centenas de Candidatos para 
alGumas dezenas de VaGas 

“no momento não é possíVel” 

não tem leitos de uti 

Assim como o secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Medeiros, o de Educação, Cláudio 
Furtado, é contrário à decisão da Prefeitura de 
Cabedelo de autorizar a volta de aulas pre-
senciais em faculdades particulares. “Vemos 
com preocupação. Não existem condições 
para aulas presenciais. O Ministério Público 
precisa olhar para essa situação”. 

O secretário Geraldo Medeiros considera uma teme-
ridade o retorno das aulas presenciais nas faculda-
des de Cabedelo. E ressaltou um aspecto pertinen-
te nessa questão: Cabedelo não dispõe de leitos de 
UTI, e num eventual aumento de casos de covid-19 
na cidade, isso geraria uma sobrecarga para o siste-
ma de saúde de João Pessoa.   
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José Alves 
zavieira2@gmail.com



Com um aumento de 2,46% no estoque de postos de trabalho, Estado tem o melhor saldo do Brasil em geração de emprego

PB cria 9,7 mil empregos com 
carteira assinada em agosto

UNIÃO  A Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto
João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 1º de outubro de 2020

O mercado de trabalho 
da Paraíba registrou uma ex-
pansão de 2,46% no estoque 
de empregos formais no mês 
de agosto, melhor resultado 
entre todos os estados do 
país, segundo dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do 
Ministério da Economia, di-
vulgados ontem. Foram gera-
dos, no período, 9.753 postos 
de emprego com Carteira de 
Trabalho assinada, resultado 
da diferença entre as 16.336 
contratações e as 6.583 de-
missões realizadas pelas em-
presas paraibanas.

João Pessoa foi a cidade 
que gerou mais postos de tra-
balho na Paraíba. Foram 1.733 
empregos (com 4.787 admis-
sões e 3.054 demissões). Logo 
depois vieram Mamanguape, 
com 1.553 postos (1.617 
admissões e 64 demissões), 
Campina Grande, com 1.521 
postos (2.899 admissões e 
1.378 demissões) e Caaporã, 
com 1.168 postos (1.187 ad-

missões e 19 demissões).
O setor da economia que 

mais gerou empregos na Pa-
raíba em agosto foi a indústria, 
com um total de 4.900 novos 
postos de trabalho. Na sequên-
cia vieram a Construção Civil, 
com 1.466 postos, a agricultu-
ra (que inclui também pecuá-
ria, produção florestal, pesca e 
aquicultura), com 1.822, servi-
ços, com 939, e comércio (que 
inclui reparação de veículos 
automotores e motocicletas), 
com 626. Já a administração 
pública (que inclui defesa e 
seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços so-
ciais) registrou um saldo nega-
tivo de 127 postos de trabalho. 

Brasil
No país, houve em agosto 

a abertura líquida de 249.388 
empregos com carteira assina-
da em agosto, de acordo com 
os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged) divulgados on-
tem, pelo Ministério da Eco-
nomia. É o melhor resultado 
do ano e está acima do saldo 
positivo registrado em agos-

No Brasil, o saldo líquido de empregos com carteira assinada em agosto foi de 249.388 postos de trabalho

Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro 
(sem partido), é espe-
rado hoje em Campina 
Grande, onde deve de-
sembarcar no Aeroporto 
Presidente João Suassu-
na e se reunir por cerca 
de 1 hora com aliados e 
correligionários políti-
cos. Entre os presentes, 
o prefeito da cidade, Ro-
mero Rodrigues (PSD), 
que aproveitará a opor-
tunidade para despachar 
com o chefe do executi-
vo. O destino de Bolsona-
ro é a cidade de São José 
do Egito, no Sertão de 
Pernambuco, onde par-
ticipará da inauguração 
da segunda etapa do Sis-
tema Adutor do Pajeú, às 
10h30.

Esta é a segunda vi-
sita do presidente Bolso-
naro à cidade desde que 
foi eleito em 2018. Em 
novembro do ano pas-
sado, o gestor participou 
da solenidade de inaugu-
ração do complexo habi-
tacional Aluízio Campos. 
O presidente já avisou 
que não vai apoiar no-
mes nas eleições muni-
cipais deste ano.

O Campinense per-
deu a sua invencibilidade 
na Série D do Campeonato 
Brasileiro ao perder, ontem, 
por 1 a 0 para o Guarany, da 
cidade de Sobral, em jogo 
que abriu a terceira rodada 
e foi disputado no interior 
cearense.  O único gol da 
partida foi assinalado por 
Nilo, aos 16 minutos do 
segundo tempo. Nos jogos 
anteriores, o time paraiba-
no havia empatado com o 
América-RN, em Natal, por 
0 x 0 e venceu, em casa, o 
Afogados-PE por 2 a 0. 

No próximo domingo, 
o Campinense volta a jogar 
no Amigão e vai enfrentar 
outro time cearense, o Flo-
resta, as 16h. O outro time 
da Paraíba no Campeona-
to Brasileiro da Série D, o 
Atletico, joga hoje contra 
o Floresta, no Estádio Do-
mingão, em Horizonte, a 
partir das 15h30. A equipe 
de Cajazeiras perdeu os 
dois jogos disputados - 2 a 
1 para o Globo-RN, em casa, 
e 1 a 0 para o Salgueiro, no 
interior pernambucano - e 
está na última posição do 
Grupo 3.

Bolsonaro 
deve passar 
uma hora 
hoje em CG 

Campinense 
perde a 
1a partida 
na Série D
Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

63,40% dos pacientes com comorbidade tiveram alta na PB

A Paraíba ultrapassou a mar-
ca dos 121.267 casos de pessoas 
contaminadas pela covid-19, sendo 
2.824 vítimas fatais e 96.044 con-
siderados recuperados. De acordo 
com a Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), 6.920 casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
causados pelo novo coronavírus 
foram notificados no Estado até esta 
terça-feira. Do montante, 2.956 
foram internados com a patologia 
e obtiveram alta médica, dos quais 
1.874 apresentaram um ou mais 
fatores de risco que causam um 

quadro de piora da doença, ou seja, 
63,40% dos pacientes com alta após 
atingirem a cura sintomática da co-
vid-19 estavam em grupos de risco 
por conta de comorbidades.

Ainda segundo a SES,  as doen-
ças mais observadas como fatores 
de risco nestes pacientes hospitali-
zados foram: cardiopatia, com 798 
casos e 42,6%; Diabetes mellitus 
pode ser observada em 734 pes-
soas, um total de 39,2%; Hiperten-
são arterial foi observada em 615 
pessoas, o equivalente a 32,8%; 154 
pacientes eram obesos, resultando 
em 8,2% do número total; Doença 
neurológica acometeu 100 pes-
soas que estiveram internas com co-

vid-19, sendo 5,3%; Doença Renal 
representa 4,4% com 83 pacientes 
apresentando a patologia; 70 pes-
soas tinham puérpera e tabagismo, 
representando 3,7% cada.

Outras doenças observadas 
foram: Pneumopatia (65 pessoas e 
3,5), imunodeficiência (58 pacientes 
e 3,1%), asma (57 pessoas e 3,0%), 
doença hepática (31 paraibanos e 
1,7%), etilismo (22 pessoas e 1,2%), 
doença hematológica (10 pacientes 
e 0,5%) e Síndrome de Down (6 
pessoas e 0,3%).

Vale ressaltar que o mesmo pa-
ciente pode apresentar mais de um 
fator de risco. Um total de 12.514 
casos de SRAG foram notificados.

Ontem a SES confirmou no-
vos 613 casos de contaminação 
pela doença e 8 falecimentos em 
decorrência de complicações da co-
vid-19, sendo 4 entre a terça-feira e 
a quarta-feira. Um total de 370.983 
testes para diagnóstico do novo co-
ronavírus já foram realizados. Todas 
as cidades possuem casos e 169 
registram mortes. 

Os óbitos confirmados são da-
tados entre 21 de agosto e 30 de 
setembro. A faixa etária entre os 
pacientes foi de 64 a 86 anos, ape-
nas um tinha menos de 65 anos. As 
mortes se dividiram em seis municí-
pios: Cabedelo e Sousa (2 cada), Rio 
Tinto, Uiraúna, Itatuba e Quixabá.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Justiça Eleitoral discute campanha nas ruas

A justiça eleitoral se reúne 
hoje com representantes dos 
partidos e coligações para tratar 
sobre a realização de eventos 
nas ruas durante a campanha 
eleitoral em João Pessoa. O en-
contro foi convocado pelo juiz 

Adhailton Lacet Correia Por-
to da 76ª Zona Eleitoral e será 
realizado no Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Em discussão, a realização 
de carreatas, comícios, cami-
nhadas e outras ações que pos-
sam provocar aglomerações, 
já que ainda há restrições por 
conta da pandemia de covid-19. 

A capital paraibana, assim 
como as demais cidades parai-
banas, ainda está sob decretos 
que estabelecem restrições em 
virtude da situação de calami-
dade pública.

Outro evento marcado pela 
justiça eleitoral é o sorteio do 
horário eleitoral gratuito das 
emissoras da capital a ser rea-

lizado amanhã. A propaganda 
eleitoral gratuita vai do dia 9 de 
outubro a 12 de novembro, para 
o primeiro turno, e se houver 
segundo turno, será de 20 a 27 
de novembro.

Devem estar presentes ao 
sorteio, os representantes dos 
partidos políticos e coligações, 
das emissoras de rádio e TV e 

demais interessados. Em con-
sonância com a Lei das Eleições 
9.504/1997, e em cumprimento 
ao Calendário Eleitoral, a juí-
za eleitoral da 1ª Zona, Cláudia 
Evangelina Chianca Ferreira de 
França, coordenará o sorteio 
para a geração do Guia do Ho-
rário Eleitoral pelas emissoras 
de TVs e Rádios.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Agência Estado

O governador João Doria 
(PSDB) afirmou nesta quarta-
-feira, 30, que, se a coronavac 
passar na fase de testes em 
voluntários e for aprovada 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 
a vacinação poderá ocorrer 
já a partir de 15 dezembro e 
começará em profissionais 
de saúde.

"Os testes seguem até 
15 de outubro. Mas estamos 
confiantes no resultado dessa 

vacina. Estamos avançando 
positivamente com esperança 
de que essa será uma das mais 
promissoras vacinas contra a 
covid-19. Vamos respeitar os 
procedimentos de testagem, 
e após aprovação da Anvisa, o 
início da vacinação está pre-
visto para começar no dia 15 
de dezembro, começando pe-
los profissionais da saúde", 
afirmou Doria.

O governo de São Paulo 
assinou ontem o contrato de 
fornecimento de 46 milhões 
de doses da coronavac até 
dezembro deste ano. Outras 

14 milhões de doses devem 
ser fornecidas pela Sinovac 
ao Estado até fevereiro do ano 
que vem. O contrato assinado 
nesta quarta também prevê 
a transferência de tecnologia 
da vacina ao Butantã, que é 
parceira da empresa chinesa 
e coordena os testes do imu-
nizante em voluntários no 
Brasil.

O estudo da vacina foi 
ampliado, de nove mil para 
13 mil voluntários, e aconte-
ce em 16 centros de estudos 
espalhados por sete estados 
brasileiros e o Distrito Fede-

ral. De acordo com o presiden-
te do Instituto Butantã, Dimas 
Covas, sete mil voluntários já 
receberam o imunizante. Ele 
afirmou também que, em ou-
tubro, o Butantã receberá da 
Sinovac a matéria prima para 
ser transformada em vacinas 
no instituto. Uma fábrica do 
Butantã entrará em obras em 
novembro e será ampliada 
para produção da coronavac. 
O contrato assinado nesta 
quarta é de US$ 90 milhões

"Importante lembrar que, 
para que possamos dar início 
ao programa de vacinação, 

temos que ter aprovação do 
órgão regulatório. As tratati-
vas vem sendo positivas. Há 
entendimento de que uma 
vacina, ou as vacinas, são ne-
cessárias para que tudo volte 
ao normal. A nossa relação 
com o Ministério da Saúde é 
algo próximo e temos tratativa 
com o ministro Pazuello, com 
apoio e até o incentivo finan-
ceiro", afirmou o secretário 
estadual da Saúde, Jean Go-
rinchteyn. "São sinais de que 
teremos boa condução assim 
que tivermos a liberação da 
Anvisa. Não tenho dúvida 

Covid-19: SP prevê vacinação em dezembro

to do ano passado, que foi de 
121.387 postos.

Em julho, o número havia 
sido positivo pela primeira 
vez em cinco meses, com a 
abertura de 141.190 postos 
de trabalho. O resultado de 

agosto decorreu de 1,239 mi-
lhão de admissões e 990. 090 
demissões.

No acumulado do ano até 
agosto, o saldo do Caged ain-
da ficou negativo em 849.387 
milhão de vagas. Os piores 

meses no Caged foram março 
com perda de 265.609 vagas, 
o fundo do poço de abril com 
a destruição de 934.380 em-
pregos formais, e maio com a 
demissão líquida de 359.453 
trabalhadores.

Renata Ferreira
renatareporter@gmail.com
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Seleção do PAA
O Governo do Estado divulgou a lista dos agricultores 
selecionados para fornecer seus produtos para o 
Programa de Aquisição de Alimentos.  Página 7
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Atualmente, 438 pessoas estão na fila esperando a oportunidade de realizar o procedimento no Estado

A Central de Transplante 
da Paraíba (CET-PB), que in-
tegra a rede Estadual de Saú-
de, retomou ontem (30) as 
atividades para realização de 
transplantes de córneas, após 
autorização do Ministério da 
Saúde. O serviço estava para-
lisado em todo o país desde 
o início da pandemia do co-
ronavírus. Atualmente, 438 
pessoas estão na fila de espe-
ra por uma córnea no Estado. 

“Fizemos as devidas 
adaptações para seguir as 
medidas de higiene e segu-
rança contra o novo corona-
vírus. Nossa equipe está pre-
parada para realizar busca 
ativa e continuar prestando 
um serviço de excelência, se-
guindo todos os protocolos 
exigidos durante esta pande-
mia”, informou a enfermeira 
e coordenadora de ações es-
tratégicas da CET-PB.

 
Transplante de córnea
A maior parte dos pro-

cedimentos de córnea, que 
duram, em média, uma hora, 
é feita com anestesia local e 
de forma ambulatorial, ou 

Paraíba retoma atividades 
para transplantes de córneas

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Fizemos as devidas 
adaptações para seguir 
as medidas de higiene e 
segurança contra o novo 

coronavírus. Estamos 
prontos para continuar 
prestando um serviço 

de excelência 

seja, o paciente é estabiliza-
do e liberado no mesmo dia.

O procedimento é indi-
cado em patologias associa-
das à curvatura da córnea, 
como alguns casos de cera-
tocone, ceratopatia bolhosa, 
úlcera de córnea, leucomas 
corneanos, entre outros. 
Pode ser recomendado, ain-
da, em casos de transparên-
cia e regularidade perdidas 
da córnea. Caso as lentes não 
estejam mais funcionando, o 
transplante de córnea é indi-
cado para que a membrana 
doente seja substituída por 
uma saudável. A realização do procedimento cirúrgico foi reiniciada ontem pela Central de Transplante de Paraíba, após autorização do Ministério da Saúde

Foto: Fotos Públicas

A limpeza de um 
reservatório no bairro 
de Tambaú vai levar a 
Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa) a interrom-
per o abastecimento 
de água nesta quin-
ta-feira (1), das 8h às 
18h, em quatro locali-
dades de João Pessoa: 
Bessa, renascer (II e 
III) Manaíra e Bairro 
São José.

De acordo com a 
diretoria de Operação 
e Manutenção da em-
presa, a suspensão é 
necessária para que 
técnicos da empresa 
realizem serviços de 
limpeza do reservató-
rio r-9, cujo serviço 
visa assegurar a conti-
nuidade da qualidade 
da água distribuída à 
população e atende 
recomendações do Mi-
nistério da Saúde.

Uso consciente
A Cagepa pede 

a colaboração de to-
dos, no sentido de li-
mitar o consumo de 
água apenas para o 
essencial, ao longo do 
período da manuten-
ção. Mais informações 
sobre esse e outros 
serviços podem ser 
obtidas gratuitamen-
te pelo telefone 115, 
pelo aplicativo Cage-
pa e pelas redes so-
ciais da companhia.

Cagepa faz 
limpeza em
reservatório
de Tambaú

Outubro Rosa

Governo inicia ações contra câncer de mama
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES), por meio 
do Centro Especializado 
de Diagnóstico do Câncer 
(CEDC), inicia hoje (1º) a 
campanha Outubro rosa 
de prevenção ao câncer de 
mama. Este ano, devido à 
pandemia do novo corona-
vírus, a programação será 
diferente, voltada exclusiva-
mente para a realização de 
consultas e exames de for-
ma regulada e com horário 

de atendimento estendido.   
Com o tema “Não se 

distraia, fique em dia com 
você”, a Campanha Outubro 
rosa representa um movi-
mento mundial de alerta 
às mulheres para o cuidado 
com a saúde mamária. Para 
este ano, o CEDC preparou 
uma programação voltada 
para a oferta de vários pro-
cedimentos para o diagnós-
tico precoce do câncer de 
mama e para o atendimen-

to das demandas reprimi-
das, considerando que nos 
meses mais críticos houve 
uma queda na procura pelo 
serviço. 

A diretora-geral do 
CEDC, roseane Machado, 
explica que no mês de ou-
tubro a unidade funcionará 
até as 19h e que os exames 
serão regulados pela Cen-
tral de regulação Estadual. 
Para esta ação serão oferta-
das consultas com mastolo-

gistas, realização de mamo-
grafias e de procedimentos 
intervencionistas guiados 
por ultrassonografia, como 
a Punção Aspirativa pela 
Agulha Grossa (PAAG), além 
das biópsias mamárias.

“Por conta da pande-
mia, não atenderemos as 
demandas espontâneas 
como fazíamos nos anos 
anteriores. Conversamos 
com as Gerências regio-
nais de Saúde, orientamos 
que os municípios fizes-
sem uma triagem e mar-
cassem os exames dessas 
mulheres pelo Sisreg, que 
é o sistema de regulação. A 
ideia é viabilizar o acesso 
para todas as pessoas, por 
isso não precisa de preci-
pitação”, pontua.  

O CEDC é a referência 
estadual para a detecção 
precoce do câncer de colo 
de útero e mama. 

É um serviço espe-
cializado em que todas 
as pacientes têm acesso 
por meio do encaminha-
mento do PSF. A unidade 
oferta desde uma consulta 
especializada até um pro-
cedimento de alta comple-

xidade como a biópsia ma-
mária, a biópsia de colo de 
útero e as cirurgias de alta 
frequência para tratar as 
lesões precursoras do cân-
cer de colo de útero. 

Estimativa
O Instituto Nacional de 

Câncer (Inca) estima que 
para cada ano do biênio 
2020/2021 sejam diagnos-
ticados 66.280 novos casos 
de câncer de mama no Bra-
sil, com um risco estimado 
de 61,61 casos a cada 100 
mil mulheres. Na Paraí-
ba, estima-se 1.120 novos 
casos de câncer de mama 
para esse mesmo período, 
sendo 360 com ocorrência 
em João Pessoa. Já sobre 
o câncer de colo de útero, 
estima-se 290 novos casos 
para o Estado e 60 novos 
casos para a capital.

 
Dados
Em 2019 foram regis-

trados 308 óbitos por cân-
cer de mama na Paraíba. 
Já em 2018, foram 256 e 
em 2017, 212. Já os óbitos 
por câncer de colo de útero, 
em 2019 foram registrados 
135, em 2018 foram 168 e 
em 2017, 171. 

Sobre o número de ma-
mografias de rastreamento 
realizadas na Paraíba, os 
dados são: de janeiro a ju-
lho de 2020, 13.995 mamo-
grafias; em 2019, 57.911. 

Os dados do número 
de exames citológicos rea-
lizados no Estado entre 
a faixa etária de 25 a 64 
anos são: janeiro a julho de 
2020, 28.329 citológicos; 
em 2019, 140.626.

Por conta da 
pandemia, não 
atenderemos as 

demandas espontâneas 
como fazíamos nos 

anos anteriores. 
Orientamos todas 
as Gerências 

Por conta da pandemia da covid-19, a realização de consultas e exames será feita de forma regulada
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Solenidade aconteceu em Pocinhos e contou com a presença da alta cúpula da segurança pública do Estado

PMs que atuam contra ladrões 
de bancos são condecorados

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cardoso Filho

Fotos:  Polícia Militar

Integrantes do Grupa-
mento Especializado de Ope-
rações em Área de Caatinga 
(GEOsAC) da Polícia Militar, 
que têm enfrentado e desar-
ticulado várias quadrilhas 
de ataques a bancos, foram 
condecorados por toda a cú-
pula da segurança pública 
da Paraíba, na tarde dessa 
terça-feira (29), na cidade de 
Pocinhos.

Os policiais receberam a 
Láurea do Mérito Operacio-
nal e o agradecimento de vá-
rias autoridades do Estado. 
Nas ações desempenhadas 
pelo GEOsAC, pelo menos 

Um foragido da Justi-
ça, de 24 anos foi preso on-
tem com uma arma e mais 
dois homens com manda-
dos de prisão foram presos 
pela Polícia Militar durante 
a 13ª fase da Operação Al-
vorada,  que contou com o 
reforço de mais de 750 po-
liciais e aproximadamente 
300 viaturas para preve-
nir assaltos a ônibus, com 
equipes nas paradas dos 

transportes coletivos. fo-
ram realizadas orientações 
e abordagens aos passaei-
ros e também em locais de 
atividades físicas e outros 
pontos de maior movimen-
tação de pessoas, logo cedo 
da manhã.

A Operação Alvorada 
volta às ruas com atividades 
simultâneas em 82 cidades, 
onde estão sendo realiza-
das abordagens a ônibus, 

barreiras em pontos estra-
tégicos e também buscas a 
foragidos da Justiça.

Na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, o re-
forço foi de 277 policiais e 
109 viaturas; em Campina 
Grande e região foram mo-
bilizados 226 policiais e 90 
viaturas; no Sertão, a ope-
ração contou com a atua-
ção de 248 policiais e 105 
viaturas.

Ação é realizada para conter 
assaltos a transportes coletivos

Um veículo Chevrolet 
Onix com placas de Santa 
Catarina foi abordado por 
uma equipe da Polícia Ro-
doviária Federal na BR-101, 
no município de Mataraca, 
próximo a divisa com o Rio 
Grande do Norte, na noite 
de terça-feira (29). Na fis-
calização foram encontra-
dos cinco quilos de drogas, 
sendo três de cocaína e dois 
de maconha. O condutor do 
veículo, um homem de 36 
anos, disse que recebeu a 
droga na cidade de Joinville, 
em Santa Catarina, e levaria 
para a Praia de Pipa, no Rio 
Grande do Norte. 

O condutor afirmou 
que receberia a quantia de 
R$ 8 mil pelo transporte das 
drogas, mas não sabia exa-
tamente onde entregá-las, 
mas receberia uma ligação 
para saber o local exato e a 
pessoa que receberia a dro-
ga. Naquela ocasião, o celu-
lar dele tocou e foi marcado 

um encontro nas proximi-
dades de um posto fiscal 
desativado, na BR 101, em 
Baía Formosa-RN, inclusive 
indicando que estaria em 
um veículo Ford Edge. 

No local combinado, os 
policiais rodoviários quando 
foram abordar, houve fuga, 
perseguição e detenção do 
suspeito, após colidir em um 
divisor de fluxo da rodovia. 
O condutor de 44 anos, não 

se feriu com a colisão e afir-
mou que a droga seria dele, e 
pagaria R$ 30 mil e lucraria 
com a revenda. Ambos foram 
levados para a Delegacia de 
Polícia Civil. A equipe deu 
voz de prisão aos dois ho-
mens. Eles foram detidos, 
encaminhados à Delegacia 
da Polícia Civil do município 
de Mamanguape, na Paraíba, 
e deverão responder pelo 
crime de tráfico de drogas.

A maconha e a cocaína seriam entregues e comercializadas em Pipa (RN)

cinco quadrilhas que agiam 
no Nordeste foram enfren-
tadas e quase 50 armas de 
grosso calibre foram apreen-
didas.

O secretário de Estado 
da Segurança Pública e De-
fesa Social, Jean Nunes, que 
na oportunidade também 
recebeu uma comenda de 
agradecimento, destacou as 
ações exitosas que o GEOsAC 
vem desempenhando. “Hoje 
é um dia muito especial, pois 
temos várias experiências 
exitosas do GEOsAC, várias 
ações positivas que são fruto 
do empenho, dedicação e ca-

pacidade técnica desta tropa. 
É uma homenagem justa e 
merecida”, pontuou.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, disse que a homena-
gem é um momento de ce-
lebrar vidas. “Estamos aqui 
celebrando a vida de nossos 
policiais, da população que 
teve a tranquilidade restabe-
lecida com as respostas da-
das aos criminosos enfren-
tados por esses policiais que 
estão sendo homenageados, 
como também pelo trabalho 
daqueles que estiveram e es-
tão por trás dessas ações. O 

simbolismo de todos os ges-
tores da segurança pública 
está presente para propor-
cionar essa homenagem, de-
monstra união, irmandade 
e respeito a esses profissio-
nais”, disse.

Participaram ainda da 
homenagem o secretário de 
Administração Penitenciá-
ria, coronel Sérgio Fonse-
ca, o comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros Militar, 
coronel Marcelo Araújo, o 
delegado-geral da Polícia 
Civil, Isaías Gualberto, entre 
outros gestores da seguran-
ça estadual.

PRF flagra homem com droga 
para ser distribuída em Pipa

Fotos:  PRF

Operações ocorreram na Caatinga
Somente este ano, em duas ope-

rações, a Polícia Militar com o trabalho 
desenvolvido pelo Grupamento Especiali-
zado de Operações em Área de Caatinga 
(GEOsAC), duas quadrilhas com atuações 
em vários estados do Nordeste, inclusive 
uma delas com integrante do sul do país, 
foram desarticuladas.

Na madrugada do dia 17 de junho, 
a PM frustrou ataques a bancos que uma 
quadrilha formada por integrantes de São 
Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco 
e Paraíba planejavam cometer em Areia. 
Policiais militares cercaram a cidade, com 
grupos em pontos estratégicos para evitar 
a ação criminosa. Seis suspeitos morre-
ram e outros dois foram presos – um deles 
ferido. Na ocasião, foram apreendidas 
armas, munições, explosivos, grampos, 
alicates e até uma serra elétrica que os 
criminosos usaram para derrubar árvores 
nos acessos ao município, com o objetivo 

de impedir a resposta da polícia, mas os 
planos foram frustrados. Entre o arsenal 
apreendido, estavam uma submetralha-
dora, uma pistola, dois revólveres, uma 
carabina e uma espingarda.

A outra ação aconteceu no dia 19 
do mês passado após os policiais, através 
do GEOsAC localizarem o esconderijo da 
quadrilha, na zona rural do município de 
Catingueira, no Sertão paraibano. Na 
ocasião, houve confronto com outros 
seis integrantes sendo eliminados e um 
deles preso.

O grupo havia participado, no dia 
16 de setembro do assalto a agência do 
Banco do Brasil, de Coremas, no Sertão 
do Estado, um dia antes da visita do pre-
sidente da República. Logo após tomar 
conhecimento da ação criminosa, grupos 
da Polícia Militar iniciaram as diligências, 
tendo o GEOsAC tomado conhecimento 
da localização do grupo.

Para coronel Euller Chaves, os policiais agiram em defesa da sociedade

Contra Nilvan

Capitão da PM será ouvido 
sobre suspeita de atentado

Um capitão da Polícia 
Militar da Paraíba deverá ser 
ouvido hoje no inquérito que 
apura o suposto atentado a 
Nilvan Ferreira, candidato a 
prefeito de João Pessoa pelo 
MDB. Ofício solicitando a 
presença do militar foi envia-
do ao Comando Geral da Cor-
poração. O delegado Pedro 
Ivo, responsável pela investi-
gação do caso, disse que não 
está comprovado o atentado 
ao candidato, “houve apenas 
uma confusão entre os ocu-
pantes do veículo e o grupo 
que estava com Nilvan”, disse.

Pedro Ivo informou que 
o capitão da PM, identida-
de não revelada, é irmão do 

proprietário e condutor do 
veículo que apenas queria 
passar pelo local onde Nilvan  
realizava adesivagem de sua 
campanha, no último domin-
go (27), na orla da capital. 
“As investigações estão bem 
adiantadas e espero concluir 
o inquérito até a próxima se-
mana”, informou o delegado.

O presidente do inquéri-
to disse que pelo o que já foi 
apurado, não houve atentado 
contra o candidato. Testemu-
nhas ouvidas disseram que 
houve um desentendimento 
com o motorista do veículo.

Pedro Ivo disse que a 
suspeita é que o capitão da 
PM teria apenas mostrado 

a arma porque uma pessoa 
que participava da adesiva-
gem também teria mostrado 
uma arma primeiro. Ele acre-
dita que o depoimento do 
militar será de fundamental 
importância, pois vai escla-
recer se a pessoa que sacou a 
arma fazia parte da seguran-
ça do candidato.

O delegado informou 
que está tentando identifi-
car câmeras de segurança 
na área onde ocorreu o “de-
sentendimento” em busca 
de imagens da denúncia de 
Nilvan Ferreira, registrada 
no Boletim de Ocorrência de 
que teria ocorrido um aten-
tado e ameaças.

Grupamento Especializado de 
Operações em Área de Caatinga 
já prendeu, pelo menos, cinco 
quadrilhas que agiam no Nordeste
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Foram selecionados e vinculados ao sistema 1.515 agricultores, em 175 municípios das 14 regiões da Paraíba

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria Exe-
cutiva de Segurança Alimen-
tar e Economia Solidária (Se-
saes), vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Humano 
(Sedh), divulgou nessa quar-
ta-feira (30) a lista dos agri-
cultores selecionados para 
fornecer seus produtos para 
o Programa de Aquisição de 
Alimentos, na modalidade 
compra com doação simul-
tânea (PAA-CDS), ano 2020.

Foram 1.515 agriculto-
res selecionados e vinculados 
ao sistema, em 175 municí-
pios das 14 regiões do Esta-
do. E ainda 189 entidades de 
assistência social vinculadas 
para fazer com que as 80 va-
riações de alimentos da agri-
cultura familiar cheguem às 
mais de 50 mil famílias em 
situação de insegurança ali-
mentar e nutricional. 

O PAA tem o objetivo de 

Estado divulga produtores que 
fornecerão alimento para o PAA
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João Pessoa – Sede: Av. 
Pedro I, 809 – Centro

Guarabira: Avenida  
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, s/nº, bairro do Juá

Campina Grande: Rua 
Telegrafista José Távora, 462, Centenário

Patos: Praça Edvaldo Mota, 41, Centro

Pombal: Rua Coronel José Fernandes, 391, Centro

Sousa: Rua Haroldo Nazaré, s/nº – Q 15 – LT 09 
Lot. Rachel Gadelha

Cajazeiras: Rua Maria da Piedade Viana, 163, Por 
do Sol

Itaporanga: Rua Dep. Soares Madruga, 249, 
Centro

promover o acesso à alimen-
tação em quantidade, quali-
dade e regularidade neces-
sária às pessoas em situação 
de insegurança alimentar e 
nutricional, assim como va-
lorizar e fortalecer a agricul-
tura familiar, a produção sus-
tentável e a geração de renda. 
A proposta do PAA-CDS 2020 
foi aprovada com limite fi-
nanceiro de R$ 9.120.000,00 
e está fundamentada nos in-
dicadores contidos no Mapa 
de Insegurança Alimentar e 
Nutricional do Estado, assim 
como nos índices de desen-
volvimento humano dos mu-
nícipios. 

A lista dos agricultores 
selecionados para o PAA pode 
ser conferida no link https://
paraiba.pb.gov.br/diretas/
secretaria-de-desenvolvi-
mento-humano/arquivos/
relacao-de-agricultores-vin-
culados.pdf/view

Na Paraíba

Festival Gastronômico pretende reaquecer setor 
 O Festival Restaurant 

Week Paraíba terá uma 
edição especial 2020 para 
incentivar o reaquecimen-
to do setor no Estado, au-
xiliando os restaurantes 
na aceleração da retoma-
da presencial e o desen-
volvendo de praças das 
demais cidades, além da 
capital João Pessoa, Cam-
pina Grande, Bananeiras e 
municípios do  Litoral Sul.

A ideia é criar opor-
tunidades e acesso à boa 
gastronomia, movimen-
tando e aquecendo o mer-
cado em período de baixa 
sazonalidade, levando 
aos clientes experiências 
prazerosas, com preços 
diferenciados. “Durante o 
evento, os principais res-
taurantes preparam um 
menu especial, temático, 
com harmonizações di-

ferenciadas e valor fixo, 
dando oportunidade para 
novos clientes provarem 
pratos, em diversos res-
taurantes, por um preço 
abaixo do normalmente 
praticado”, explica Marina 
Sá, realizadora do festival 
na Paraíba. 

Cerca de 40 estabele-
cimentos de várias cida-
des do Estado devem par-
ticipar da edição especial 

do Restaurant Week Paraí-
ba, que vai acontecer entre 
os dias 16 de outubro e 8 
de novembro.

Desta vez, além de po-
der curtir o menu do seu 
restaurante preferido no 
próprio estabelecimento, 
os clientes e admiradores 
da gastronomia também 
poderão receber em casa 
o cardápio especial desen-
volvido pelos restaurantes 

participantes.
E para apimentar toda 

a experiência, haverá uma 
votação dos melhores do 
festival, com categorias 
como: melhor prato, me-
lhor entrada, melhor so-
bremesa, melhor chef, me-
lhor atendimento.

Mais uma vez, o even-
to realiza uma ação social 
em parceria com a Ong 
Milagre Sertão, que pro-

move soluções eficazes 
para atender e melhorar 
a qualidade de vida das 
famílias que sofrem com 
os efeitos da seca.

Restaurant Week é o 
maior festival de gastro-
nomia do Brasil e acontece 
há 13 anos em 12 estados 
e no Distrito Federal. Na 
Paraíba, o evento é uma 
realização da Cantaloupe 
(www.cantaloupe.com.

Programa visa fornecer produtos de qualidade à população em situação de insegurança alimentar e fortalecer a agricultura familiar e a produção sustentável

Foto: Secom-PB

Crea/PB realiza eleição hoje e escolhe representantes 
Profissionais que inte-

gram o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia da 
Paraíba - Crea/PB vão eleger 
hoje seus representantes para 
o triênio 2021-2023. A votação 
será presencial, na sede e ins-
petorias do Conselho, sob um 
rigoroso protocolo de segu-
rança e prevenção à covid-19.

As eleições acontecerão 
em todos os estados do país 
e, na Paraíba, os profissionais 
vão eleger o presidente do 
Crea-PB, o presidente do Con-
selho Federal de Engenharia 
e Agronomia - Confea, e dire-
tores eral e administrativo da 
Mútua/PB – Caixa de Assistên-
cia dos profissionais.

O horário de votação será 
das 8h às 19h. Foram estabe-
lecidos horários preferenciais 
para as pessoas que perten-
cem ao grupo de risco, das 8h 
às 9h e das 13h30 às 14h30. O 
horário diferenciado faz parte 
do protocolo de prevenção à 
covid-19, elaborado pela Co-
missão Eleitoral Federal (CEF).

Além de cumprir todo o 
protocolo determinado pela 
CEF, o Crea-PB também resol-
veu realizar algumas ações au-
tônomas e, em parceria com 
a Associação de Engenharia 
de Segurança do Trabalho da 
Paraíba (Aest-PB), elaborou 
um protocolo próprio, que 
detalha e amplia as medidas 

preventivas a serem implanta-
das em cada etapa do processo 
eleitoral.

De acordo com o presi-
dente em exercício do Crea, 
Eng. Minas Luís Eduardo Cha-
ves, toda a equipe que traba-
lhará nas eleições receberá 
um treinamento específico 
baseado nos protocolos de 

segurança relacionados à co-
vid-19. “Nós estamos ofertan-
do aos profissionais todas as 
medidas que são conhecidas 
mundialmente para prevenção 
ao coronavírus. Nossa priori-
dade absoluta é assegurar a 
todos o exercício da cidadania 
profissional de maneira segura 
e legítima”, afirma.

PRINCIPAIS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA A COVID-19 NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA

LOCAIS DE VOTAÇÃO• Eleitores pertencentes ao grupo de risco terão horários preferenciais, das 8h às 9h e das 13:30h às 14:30h;
• Uso obrigatório de máscaras, protetores faciais e luvas descartáveis pelos mesários;
• Higienização das mãos dos eleitores, ao fornecer álcool gel 70% quando do ingresso na sala de votação;
•  Distanciamento de, no mínimo, 1 (um) metro entre os membros da mesa eleitoral;
• Distância mínima de 2 metros, entre os eleitores, em caso de fila de espera;
• Distância mínima de 1 (um) metro, entre o membro da mesa eleitoral e o eleitor;
• Higienização com álcool 70% de todo material utilizado pelo eleitor, como canetas e urna ao término de cada voto;
• Higienização com álcool 70% de locais acessíveis às mãos, como maçanetas de portas, mesa da cabine de votação, etc.
• Protocolos para agilizar os procedimentos de votação, diminuindo o tempo de permanência do eleitor no local de votação;
• Material orientativo com atitudes preventivas à covid-19 serão fixadas em todo o ambiente de votação.

ESTACIONAMENTO
•Na capital, para maior comodidade dos profissionais, o Crea-PB disponibilizará um estacionamento privativo próximo 
à sede do Conselho, na Rua Eurípedes Tavares, ao lado da antiga Emepa. O estacionamento será gratuito e estará 
disponível apenas para os eleitores.

CABE AO ELEITOR
•É de responsabilidade do eleitor o uso de máscara para que possa ter acesso ao local de votação, o respeito a todas as 
orientações fornecidas pela equipe do Crea-PB em relação ao protocolo de segurança e prevenção à covid-19. Não será 
permitido nenhum tipo de aglomeração de pessoas, nem no ambiente interno, nem no ambiente externo do local de 
votação durante todo o processo eleitoral.

•O profissional deverá apresentar documento oficial com foto e estar em dia com o Sistema Confea/Crea e Mútua até 30 
dias antes da data da votação.
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Prejudicados pela pandemia, condutores de transporte 
escolar fazem carreata por condições de trabalho

Motoristas de transporte 
escolar de João Pessoa realiza-
ram uma carreata ontem, em 
protesto contra a falta de ajuda 
do Governo Federal e municipal 
para a categoria. A reclamação 
é que, sem poder trabalhar em 
razão da pandemia, muitos de-
les estão passando necessida-
de e não contam com nenhum 
auxílio dos governos federal 
e municipal. A concentração 
teve início às 7h, em frente à 
residência do prefeito Luciano 
Cartaxo, no Bairro dos Esta-
dos. De lá, o comboio seguiu 
pela Avenida Epitácio Pessoa, 
passando pelo Parque da La-
goa e retornando pela Epitácio 
Pessoa. Na Paraíba, são 900 
motoristas cadastrados e 435 
deles estão na capital.

“Estamos aqui cumprin-
do uma agenda nacional de 
mobilização do transporte es-
colar. A população não sabe 
que 90% dos transportadores 
escolares no Brasil ficaram de 
fora do auxílio emergencial do 
Governo Federal”, reclamou o 
presidente do Sindicato dos 
Transportes Autônomos de 
Veículos Escolares da Paraíba 
(Sintesc-PB), André Sales. Na 
pauta federal, o pedido é de 
aprovação do PL 3332, que 
cria o auxílio emergencial para 
o transporte escolar, além do 
congelamento dos financia-
mentos dos veículos. 

Lucilene Meireles 
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Lucilene Meireles 
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Motoristas se 
mobilizam em 
João Pessoa
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Na pauta municipal, se-
gundo ele, esta é a terceira vez 
que a categoria se mobiliza em 
frente ao condomínio residen-
cial onde mora o prefeito. “E 
estamos pedindo exatamente a 
mesma coisa, um auxílio para a 
categoria”, afirmou. 

Muitos condutores, segun-
do André Sales, não participa-
ram do protesto por estarem 
sem combustível ou por terem 
iniciado a venda de produtos 
em casa para sobreviver, outros 
estão trabalhando como serven-
tes de pedreiro para garantir a 
sobrevivência. “Estamos nessa 
luta há sete meses e sendo ig-
norados pela Prefeitura de João 
Pessoa. Não fomos recebidos 
pelo prefeito. Nas outras duas 
tentativas, ele mandou prepos-
tos”, disse. 

Com relação ao governo 
do estado, o presidente do Sin-
dicato destaca o apoio que vem 
recebendo. “Graças a Deus, na 
Paraíba, o governo do estado 

tem nos dado apoio. Infelizmen-
te, ainda não chegou para todo 
mundo, mas a maioria tem rece-
bido cestas básicas e também foi 
concedida uma linha de crédito 
para 150 transportadores junto 
ao Empreender Paraíba”.

PMJP
A Prefeitura de João Pessoa 

informou que, nesta sexta-feira, 
dia 2, às 11h, o prefeito vai apre-
sentar novas medidas do Plano 
Estratégico de Flexibilização. A 
PMJP segue em avaliações sani-
tárias e epidemiológicas sobre 
o controle da pandemia da co-
vid-19 na capital para garantir 
a continuidade da retomada 
gradual das atividades em segu-
rança. Também está dialogando 
com novos setores para o esta-
belecimento de protocolos e cui-
dados que devem ser adotados 
no retorno às atividades para 
que a cidade siga na curva de 
diminuição dos casos do novo 
coronavírus.

Ato na capital alerta contra 
a reforma administrativa

O ‘Dia Nacional de Lutas em 
Defesa dos Serviços Públicos e 
Estatais, contra a Reforma Admi-
nistrativa’ foi lembrado ontem, 
com mobilizações em todo o país. 
Em João Pessoa, o ato simbó-
lico reuniu sindicatos, centrais 
sindicais e frentes populares 
para alertar a população sobre 
a importância da luta contra a 
reforma administrativa que, se 
aprovada, vai retirar uma série 
de conquistas dos trabalhadores, 
como a estabilidade, e irá resul-
tar na privatização do serviço pú-
blico. A manifestação aconteceu 
na manhã de ontem, no Ponto de 
Cem Réis, Centro da capital. 

“Esse é um ato chamado 
em nível nacional pelas centrais 
sindicais, pelos movimentos so-
ciais, pelas frentes, em defesa das 
estatais, em defesa do serviço 
público e contra a reforma admi-
nistrativa. A gente é contra essa 
reforma porque não entende-
mos que ela vá trazer algum bem 
para o servidor, muito menos 
para a sociedade”, declarou Tião 
Santos, presidente da Central 
Única dos Trabalhadores na Pa-
raíba (CUT-PB).

Segundo ele, sendo aprova-
da a reforma administrativa, será 

o primeiro passo para privatizar 
o serviço público. “Essa reforma 
segue a mesma linha da reforma 
trabalhista para garantir mais 
postos de trabalho e a gente vê 
que hoje temos aproximadamen-
te 14 milhões de desemprega-
dos. Vêm dizer que a reforma é 
para enxugar a folha, mas não é. 
Estamos denunciando em praça 
pública para a sociedade para 
que nosso grito seja ecoado no 
Congresso. Que nossos deputa-
dos possam sentir a pressão das 
organizações e dos movimentos 
sociais. Não aceitamos a refor-
ma administrativa. Defendemos 
o serviço público, gratuito e de 
qualidade”, declarou.

 Clodoaldo Gomes, secre-
tário geral do Sindicato dos Tra-
balhadores em Ensino Superior 
da Paraíba (Sintespb), reforçou 
a observação, afirmando que as 

reformas que ocorreram só agra-
varam os problemas do país. “A 
reforma trabalhista, por exem-
plo, que prometia acabar com 
o desemprego, não funcionou e 
hoje vemos desemprego recorde. 
A reforma da Previdência não 
resolveu nada e a maioria dos 
que têm direito à aposentadoria 
não consegue”, disse.

Concurso público
Algumas manobras do Go-

verno Federal têm prejudicado 
o funcionalismo, conforme Clo-
doaldo Gomes, do Sintespb. 

“O governo sucateia o ser-
viço público para criar uma 
imagem na população de que 
não funciona, não é eficiente e 
apresentar uma solução de pri-
vatização. A gente defende que a 
solução para ter serviço público 
de qualidade é via concurso”.

Na Paraíba, 900 motoristas formam a frota cadastrada de transporte escolar

Centrais sindicais se reuniram no Ponto de Cem Réis, Centro de João Pessoa

Foto: Roberto Guedes

Foto: Roberto Guedes



Volta do cinema
Após mais de seis meses por conta da pandemia, rede de cinema 
em Campina Grande é a primeira no Estado a reabrir suas portas 
com sessões limitadas e medidas de segurança. Página 11
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Obra sobre feminicídio na PB 
é vencedora do Prêmio Todavia

Lançado em outu-
bro do ano pas-
sado pela editora 
Todavia, de São 

Paulo, a primeira edição do 
Prêmio Todavia de Não Fic-
ção teve 92 projetos inscritos, 
entre propostas de biografias 
e reportagens. Definido pelo 
corpo de jurados como “im-
pactante e pertinente, dramá-
tico e chocante”, o projeto de 
livro-reportagem sobre um 
feminicídio no Agreste parai-
bano, de autoria do Bruno Ri-
beiro, foi o grande vencedor.

“Temos tantos escritores 
no Estado e eu sou apenas 
mais um, mas fico feliz em ter 
conquistado esse prêmio e 
estar levando comigo, nesta 
premiação, o nome da Paraíba 
e de Campina Grande”, contou 
o mineiro radicado no Estado 
há mais de uma década. Além 
da publicação da obra, ele ga-
nhará um valor de R$ 15 mil 
da premiação nacional.

Bruno Ribeiro, que tam-
bém é tradutor e roteirista, 
não imaginava passar por ta-
manha emoção. “Quando eles 
entraram em contato, fiquei 
chocado, nunca imaginei que 
iria ganhar, de verdade. Ado-
rei a notícia, porque a Todavia 
é uma editora grande e que 
distribui muito bem os seus 
livros. Então, espero que a mi-
nha obra chegue ao máximo 
possível de pessoas”.

Autor de um bom núme-
ro de ficções, essa será a sua 
primeira documental, que já 
tem um título, mas, como ele 
pode ser alterado, não vai re-
velá-lo por enquanto. A pre-
visão é para que o livro seja 
publicado no segundo semes-
tre de 2021. “Ainda vou fazer 
apurações e escrever novos 
capítulos”, disse Ribeiro, cujo 
projeto recebeu a aprovação 
unânime do júri, formado 
pelos jornalistas Chico Felitti, 
Daniela Pinheiro, Dorrit Ha-
razim e Rogério Galindo.

Para ele, uma premiação 
como essa é importante por-
que lhe estimula a produzir. 
“Mandei o livro ‘pronto’ para 
o prêmio, mas eles percebe-
ram que a obra precisava de 
mais apuração. Eu concordei. 
A história que estou contan-
do pede mais detalhes e cui-
dados. Ela ainda é uma cica-
triz pulsante na cidade. Esse 
prêmio veio me oferecer um 
novo gás para dar o melhor 
de mim nesta empreitada”.

Com previsão para sair no segundo semestre de 
2021, livro abordará crime ocorrido no Agreste 
paraibano, como também irá focar nas 
consequências dele na região e na sociedade local

Foto: Laryssa Tertuliano/Divulgação

Gênero é “granada mais 
efetiva do que a ficção”

Pode-se afirmar que, com o 
premiado livro-reportagem, o es-
critor Bruno Ribeiro está estreando 
com o pé direito na não ficção.

“É um gênero que sempre 
consumi, mas está sendo uma 
grande aventura explorar essa 
nova seara. A não ficção requer 
um cuidado maior em cada linha 
escrita. Por exemplo, nem posso 
falar o nome da cidade ou do 
crime que estou relatando no 
livro ainda, afinal, todo cuidado 
é pouco. Ainda estou apurando e 
não posso apressar meus passos. 
Algo de interessante na não ficção 
é que a mensagem dela é passada 
de forma mais direta ao leitor, por 
estar tratando de fatos. A crítica 
que solto no livro será, digamos, 
uma granada mais efetiva do que 
a ficção”, comparou ele. 

O autor aprecia a junção de 
ambos os gêneros. “A estrutura da 
prosa de ficção me auxiliou muito 
a desenvolver a da não ficção. 

Construir personagem e enredo, 
pensar nos espaços, foco narrativo, 
na atmosfera do relato, o tom, tudo 
isso peguei emprestado da ficção”, 
analisou Bruno, que já antecipou 
um novo projeto. “Neste ano devo 
lançar, pela editora mineira Caos 
& Letras, um livro de contos que já 
está pronto, chamado Como Usar 
um Pesadelo”, revelou.

Bruno Ribeiro é especialista 
em Escrita Criativa, com mestrado 
em Buenos Aires, na Argentina. 
“Aprendi a ler melhor, a estudar o 
uso da linguagem, ver e analisar o 
procedimento de outros escritores, 
criticar textos, ver a importância da 
poesia na prosa, etc. O que mais 
me interessou nessa formação foi 
a liberdade dela. Tive professores 
com pensamentos muito diferen-
tes um dos outros em relação ao 
ofício literário, e essa pluralidade 
de visões me enriqueceu bastante, 
afinal, a literatura é isso: pluralida-
de”, concluiu o autor.

Foto: Divulgação

Especialista em Escrita Criativa, a prosa de ficção ajudou muito o autor no processo da não ficção

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

 A ideia do projeto veio 
naturalmente, pois Bruno Ri-
beiro sempre acompanhou 
histórias de crimes reais e in-
vestigações jornalísticas. “Gos-
to de consumir literatura e fil-
mes sobre isso também. Li de 
Truman Capote, Rodolfo Wal-
sh, Selva Almada, Norman Mai-
ler a Ilana Casoy. Então, quan-
do decidi escrever sobre esse 
crime especificamente, não foi 
uma surpresa para mim. Já é 
um tema que faz parte do meu 

epicentro criativo. A ideia de 
mergulhar em assuntos difí-
ceis e lodosos, transgressores, 
que fogem de uma fácil com-
preensão ou absorção sempre 
esteve presente em tudo que 
eu escrevo”, observou.

A gestação do livro-repor-
tagem começou há dois anos. 
“Desde a ideia de desenvolvê
-lo até o início do projeto com 
as entrevistas que realizei, a 
obtenção de documentos  re-
levantes sobre o caso, autos do 

processo, entre outros tópicos, 
seguindo, finalmente, ao mo-
mento que me sentei e come-
cei a escrever o livro”, disse ele, 
que já iniciou a nova pesquisa 
para a produção da obra. “Irei 
complementar o livro com no-
vas apurações, mais capítulos 
e algumas reescrituras”.

 O escritor explicou que 
a obra abordará um recor-
te do tema a que se propôs 
abordar.  “O livro trata, espe-
cificamente, sobre um femini-

cídio que aconteceu em uma 
cidade do Agreste paraibano, 
há alguns anos. Não escrevo 
só sobre o crime em si, mas 
falo das consequências dele 
na cidade e na sociedade pa-
raibana: as feridas, que ainda 
estão abertas e aterrorizam a 
população, os familiares das 
mulheres que foram assassi-
nadas e das vítimas que so-
breviveram a esse caos”.

Mineiro da cidade de 
Pouso Alegre, Bruno Ribeiro 

tem 31 anos e é autor da an-
tologia de contos Arranhando 
Paredes (Bartlebee, 2014) tra-
duzida para o espanhol pela 
editora argentina Outsider, e 
dos romances Febre de Enxo-
fre (Penalux, 2016), Bartolo-
meu (independente, 2019), 
Zumbis (Enclave, 2019) e Glit-
ter (Moinhos, 2018), que foi 
finalista do Prêmio Kindle e 
recebeu a Menção Honrosa no 
Prêmio Mix Literário. “Já bati 
na trave”, comentou.

Livro-reportagem de 
Bruno Ribeiro foi eleito, 

por unanimidade, o 
melhor na categoria 

de Não Ficção da 
primeira edição do 
concurso nacional
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A convocação para a guerra era esperada e 
inevitável. Imagine a preocupação da família… 
Mas ele, não. Estava pronto e às ordens.

Nunca esqueceu a visão de despedida que 
teve da janela do trem, na estação ferroviária 
de João Pessoa, dos pais e da irmã caçula, com 
uns 10 anos de idade. A garotinha com uma mão 
segurada pela mãe e a outra solta no adeus. O 
semblante tríplice era de cortar coração. O ca-
çula dos homens estava indo para a guerra! 

Ainda bem que não houve guerra, pelo me-
nos por aqui. Mas, lá para onde foi, no interior 
de Pernambuco, haviam de estar em sentinela. 
Prontos para qualquer emergência. E ele esta-
va entre os que tiveram sorte de não embarcar 
para o centro do fogo, na Europa em chamas.

Nunca falou mal do Exército. Pelo contrário. 
Não julgava “perdidos” os três anos de sua vida 
confinado ao quartel, sempre dizendo que lá 
muito aprendeu. Mas jamais esqueceu da cena 
vista da janela do trem que o levou, naquele fim 
de tarde, para o Estado vizinho.

Passou-se o tempo, Carlos Romero voltou 
inteiro, fez-se jornalista, e então cronista. Ca-
sou-se e escreveu aqui n’A União durante mais 
de 70 anos.

Certa vez, em uma reunião mediúnica na 
casa do engenheiro Joaquim Silveira, então su-
perintendente do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER), eis que o período 
de guerra volta à cena. Ele, já viúvo, do primei-
ro casamento, dava-se com mais frequência ao 
contato com o mundo espiritual. Quiçá no afã de 
matar saudades de maneira mais direta. 

Assim aconteceu. Um médium que estava 
presente, pouco conhecido nosso, incorporou 
um espírito que se anunciou como amigo de pa-
pai, do tempo da guerra. Surpresa geral. Até ele 
ficou curioso. Quando Joaquim perguntou pelo 
nome e o médium falou “cabo Sousa”, o semblan-
te do cronista desanuviou-se. Logo percebemos 
que o nome lhe soara familiar. Na mensagem di-
tada pelo intermediário, totalmente inconscien-
te, Sousa falou da amizade que tiveram durante 
o período em que conviveram juntos, e que lhe 
fora muito especial.

Após a reunião, papai estava muito impres-
sionado. Afinal, ninguém ali sabia daquela his-
tória, de que ele serviu em Aldeia, no interior de 
Pernambuco, muito menos de um “cabo Sousa”. 
Tampouco nós, da família, que nem imagináva-
mos a existência dessa cidade. Nem em Pernam-
buco e nem na vida dele.

Não havia, nem há como negar as evidên-
cias das comunicações mediúnicas. Desde mui-
to tempo que elas estão aí e ainda há quem as 
negue. Até esquecem de que o próprio Jesus 
exerceu-as, quando conversou com espíritos de-
sencarnados, fez alusão a eles e expulsou obses-
sores que perturbavam pessoas trazidas à sua 
presença para cura.

Certa vez, uma entidade do mal fez emude-
cer um obsidiado, que parou de falar. Assim que 
o rapaz recuperou a voz, os discípulos pergun-
taram ao Mestre: “Por que não podemos fazer o 
mesmo?”. Jesus prontamente respondeu: “Por-
que lhes falta a Fé.

E até hoje, vez por outra, ela se ausenta de 
nós. Mesmo com tantas evidências...

A fé que
nos falta

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano
“Eu sou 300/eu sou 350”. Penso que os emblemáticos e 

famosos versos de Mário de Andrade, mentor do Modernismo 
brasileiro no dizer de José Guilherme Merquior, ajustam-se à ma-
ravilha à caleidoscópica figura de Lêdo Ivo, paradigmático homem 
de letras do Brasil, que, sozinho, foi autor de um coeso sistema li-
terário, para o qual convergiram imantados pelo indelével selo da 
incomum qualidade estética, praticamente, todos os gêneros, por 
meio dos quais se potencializa a polissêmica palavra da literatura. 
Portador de prodigiosa competência para esculpir em palavras a 
arquitetura de todas as mil e uma possibilidades de vivências hu-
manas, da crônica à tradução, Lêdo Ivo foi um craque refinado no 
jogo da linguagem criadora e na grande área desta fantástica arte 
verbal chamada literatura. E, em meio a essa admirável profusão 
de formas literárias que compuseram o diversificado e diferencia-
do espólio literário do mestre alagoano, o ensaio se impõe como 
um dos mais belamente cultivados em nosso país.

A Ética da Aventura, Lição de Mário de Andrade, O Preto no 
Branco, Paraísos de Papel, Ladrão de Flor, O Universo Poético de 
Raul Pompeia, A República da Desilusão, Modernismo e Moderni-
dade, Teoria e Celebração e O Vento do Mar, dentre outros escritos 
ainda não reunidos em livro, dão bem a medida do grande en-
saísta que foi Ivo; e de como, em sua enciclopédica obra, o ensaio 
nunca ocupou um lugar supletivo e acidental; antes, compunha a 
nervura essencial do seu modo de ser e estar no mundo, sempre 
pródigo e ávido para fazer da complexa realidade que o rodeou e 
na qual estava inserido, o recorrente mapa múndi das suas per-
manentes inquirições; o privilegiado corpus da sua hermenêutica 
tão vasta, quanto poética em suas admiráveis formulações. 

Essencialmente um poeta, como sempre fez questão de real-
çar em inúmeras entrevistas e intervenções públicas que realizou 
ao longo de sua longeva vida, Lêdo Ivo sempre impregnou a lin-
guagem de que se valeu para promover a reconfiguração estética 
do mundo, da força energizadora da poesia, essa mágica e divina 
realidade, que, inconceituável por excelência, pode ser apreendi-
da, dentre outras múltiplas possibilidades, como uma estrutura 
linguística fundadora de inabarcáveis sentidos. Percorram-se as 
páginas ficcionais de Ninho de Cobras e A Morte do Brasil, magní-
ficos romances; e, neles, encontraremos em meio aos sedutores 
enredos delineados pela imaginação do escritor, o protagonismo 
exuberante da linguagem, personagem central das aventuras 
ficcionais empreendidas pelo poeta de Mormaço.

O ensaísmo de Lêdo Ivo é, dentre várias qualidades exibidas, 
sobretudo, poético em suas agudas formulações verbais. É um 
ensaísmo que prima por uma elaboração formal sumamente ática 
em sua arquitetura composicional. Aliás, com o verniz irônico que 
sempre adornou a sua singular personalidade, costumava afirmar 
que o elogio de que mais gostava era quando diziam que ele era 
um escritor que sabia escrever. E arrematava que sinalizando que 
gostaria de ser lembrado como um clássico da Língua Portuguesa, 
o que efetivamente o foi, ao consorciar em seus numerosos escri-
tos, rigorosa correção gramatical com invejável beleza estética. 

Medularmente poético, o ensaísmo de Ivo também é esplendo-
rosamente vasto em seu escopo, ao abranger múltiplos autores e 
diversificadas obras, tanto da literatura brasileira, quanto da que 
viceja noutras espacialidades.

Na prática, tal atributo revela a impressionante erudição do 
criador de A Cidade e os Dias. Erudição, contudo, que não se con-
funde com a mera sabedoria livresca, mas, sim, a que se cartografa 
como a perfeita tradução de uma vida que fez da literatura a sua 
segunda alma, conforme a emblemática expressão adotada por 
Machado de Assis. Por esse patamar, Lêdo Ivo, fidelíssimo aos 
postulados que Machado de Assis apresentou no paradigmático 
ensaio Instinto de Nacionalidade, sempre compreendeu a literatu-
ra como um sistema vivo e dinâmico, que reúne tantos os escrito-
res antigos, quanto os modernos, sem excludências prévias, nem 
privilegiamentos tácitos, daí a razão de ter rejeitado, com veemên-
cia e sarcasmo, a supremacia estética do Modernismo; a crença 
por muito cultivada de ser o Modernismo o marco zero da nossa 
literatura, tese contra a qual sempre se insurgiu o ensaísta Lêdo 
Ivo. Por esse viés, nomes esquecidíssimos como os de João Ribeiro, 
Laudelino Freire, Rosário Fusco, Rui Barbosa, João do Rio, dentre 
outros integrantes de um alentado código onomástico, sempre 
mereceram a acolhida generosa e competente do imenso Ivo.

Lêdo Ivo sempre foi portador de uma personalidade comba-
tente, timbrada pelo signo da irreverência e comprometida com 
a virtude da sinceridade, que ele cultivava com impressionante 
desassombro. Era, como se costuma dizer popularmente, um 
homem sem papas na língua. Tal irremovível característica do 
peculiar jeito de ser e de atuar publicamente de Lêdo Ivo levou 
o grande escritor Antonio Olinto a afirmar que Ivo era tributário 
de “um estilo ensaístico vivo, dilacerante, cáustico, direto, como 
ninguém possui hoje no Brasil”.

Em Lêdo Ivo, tal postura nunca foi pose ou palco, mas corres-
pondência indeslindável entre a interioridade e a exterioridade do 
criador de Finisterra, sem a qual ele não teria sido quem sempre foi: 
Lêdo Ivo, o indomável. Para ele, na apreciação que consagrou à lírica 
de Cruz e Sousa: “a poesia é uma operação linguística e etimológi-
ca, um encantamento produzido pelo agenciamento das palavras 
e estruturação da linguagem”. Palavras essas que, sendo a cara da 
poesia, são também a face mais reconhecível do magistral ensaísmo.

Aventura livre da inteligência e da sensibilidade sobre o 
dorso escorregadio do real, o ensaio, gênero matriciado pelo 
pensamento do aristocrata francês, Michel de Montaigne, é mais 
procura que encontro; mais partida que chegada; mas voo que 
aterrissagem. Todos esses ingredientes, que foram aquecidos pela 
aliciante força da linguagem poética que presidiu todos os seus es-
critos, fizeram de Lêdo Ivo um dos mais consagrados ensaístas do 
Brasil: um categorizado intérprete do país. Um mestre da Língua 
Portuguesa, um escritor cuja razão se emocionava, e cuja emoção 
pensava de forma incisiva, sensível e capaz de captar, por dentro, 
os fenômenos com os quais se ocupou; e que se constituíram na 
matéria viva da sua pluridimensional ensaística.

A ensaística de Lêdo Ivo
Artigo José Mário Da Silva

APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

‘O Milagre de Jesus Curando o Cego’ (1567), de El Greco (1541-1614)

Foto: Divulgação

Convimos que a dicção barroquista, 
ao aglutinar a semiose totalizadora dos 
signos, nos mostra que a Literatura, nem 
sempre é imitação do real e sim a criação 
de outra forma da realidade em que vive-
mos, o que nos remete ao Vattimo quando 
condena a prevalência do real.

Esta semiose abre-se em leque. 
Aponta o sentido da persona já notificado 
neste estudo: “em mim / eu vejo o outro 
/ e outro / e outro / enfim dezenas / trens 
passando / vagões cheios de gente / cen-
tenas”. Daqui, toda uma teoria dos duplos 
que escapa do nosso objetivo.

As convulsões da semiose e suas 
apropriações produtivas afirmam a 
carnavalização bakhtiana. Não se trata 
de carnaval de rua, é claro. A polifonia 
barroco-bakhtiana tanto remete à malan-
dragem folclórica, quanto as irreverências 
de uma vida que “venderia seus filhos a 
uma família americana”’. Juntos, assim, o 
hippie-zen e o plano existencial.

“O Pauloleminski é um cachorro louco 
que deve ser morto 
a pau a pedra 
a fogo a pique 
senão é bem capaz
o filho da puta de fazer chover
em nosso piquenique”
E mais: “entre a dívida externa / e a 

dúvida interna / meu coração / comer-
cial / alterna”.

A cosmovisão camavalizante do 
autor, na condição de prática textual 
democrática, não fica circunscrita ao 
experimentalismo. Ela dialoga com 
algumas variações do existir: a comunhão 
humanística, os dilaceramentos do ser, a 
ancestralidade ontológica, enfim, as indi-
visíveis tecelagens do devir/devenir.

Numa só palavra, lemos a verten-
te existencial do poeta ancorada nos 
elementos da própria condição humana: 
o viver, um caos absurdo e o habitat da 
inquietação espiritual:

“nunca sei ao certo
se sou um menino de dúvidas
ou um homem de fé 

certezas o vento leva
só dúvidas continuam de pé”. 
Talvez, a recusa do dogmatismo 

metafísico (aqui entendido como recusa 
de verdades definitivas) seja o motor de 
poemas jocosos e de poemas antropófa-
gos. Do jocoso: “qualquer coincidência / 
é mera semelhança / enquanto el quixote 
pensa / sancho coça a sancha pança”.

Desaprovando o monologismo lógico 
e influenciado pelo “novos bárbaros”, bem 
como pela antropofagia de Oswald de 
Andrade, não resta mais dúvida de que os 
taçados polingues de Paulo são recorren-
tes nos seus haicais.

Concisos! Velozes! Gingas! Mestiça-
gem! Universalidade! Amor! Limites/íli-
mites! Tais recursos, no autodidatismo de 
Leminski, indicam que não pretendemos 
mergulhar no Minotauro do Poeta que 
deseja ser Homero, Rimbaud, Fernando 
Pessoa, mas é ele mesmo na sua inteireza.

Dizendo pouco para falar muito, 
os indefinidos haicais do caboclo-zen 
curitibano encaminham-se para Octávio 
Paz ao estudar Bashô: A poética é “algo 
que, rebelde à definição, recusa-se a ser 
nomeado. Se o poeta o nomeasse, se 
evaporaria”.

Em que pese a indefinição, pontuamos 
algumas dicções que, a meu ver, são neces-
sárias. A exemplo, a metalinguagem crítica:

“Trevas.
Que mais pode ler
um poeta que se preza?”
Distante do anedótico e da inspiração, 

a transculturalidade, uma constante ao lon-
go da obra, destila um desconexo turbilhão 
(aliterações, onomatopeias, memórias, para-
doxos, erotismo etc) que, ao somar o ances-
tral e o moderno, o sentido e a falta, torna-se 
“a crítica da realidade, uma realidade que é 

a burla oblíqua do significado”:
“lá embaixo 
vai ter 
o que eu acho” 
A escrita minimalista de Paulo tam-

bém revela a tonalidade sombria do eu:
“acordei e me olhei no espelho
ainda a tempo de ver
meu sonho virar pesadelo”
Na economia verbal do epigramático, 

podemos, igualmente, entrever algumas 
significações rumo à interiorização. Tem-
se, desta forma, frações que deslizam na 
vida em trânsito, sugerindo um iconoclas-
ta eterno retorno.

Do vai-e-vem:
“vazio agudo 
ando mudo 
cheio de tudo”
Da iconoclastia:
“jardim da minha amiga
todo mundo feliz 
até a formiga”
Retomando o que dissemos, po-

demos dispensar comparações entre 
Leminski, Manuel de Barros, Sousândra-
de, Joyce, Mallarmé etc. Se a realidade não 
é “unidade unitária” e sim uma “burla”; se 
a tradição metafísica foi substituída pela 
ontologia do ser; se a carnavalização-bar-
roca junta vanguarda e tradição; se todos 
estes patamares são aceitos, temos “las 
marcas del movimiento de una metamor-
fosis que no pretende dirigirse hacia una 
sintesis sino que permanece en movi-
miento constante”

É este constante movimento que nos 
devolve ao “debaixo do vazio” defendido 
por Roland Barthes, naquele momento 
em que o autor de O Rumor da Língua 
larga o discurso do método e postula a Es-
critura evasiva, aberta a todos os códigos, 
prazerosa, plural e asistemática.

Lendo Leminski, enquanto patchwork 
que continua ad infinitum, admito que sua 
obra é a ausência do sentido último.

Paulo Leminski: um neobarroco 
bárbaro? Ou um Roland Barthes desleitu-
rado? Inconcluso, nosso exercício crítico...

Artigo Elizabeth Marinheiro 
elizabethfmarinheiro@gmail.com | colaboradora

Em torno de Paulo Leminsky (II)
 Paulo Leminski: um 

neobarroco bárbaro? Ou um 
Roland Barthes desleiturado? 
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Filmes

Quando à porta da Academia Paraibana de 
Letras (APL) me despedia da professora Ângela 
Bezerra de Castro, depois da sua aula-conferência 
tendo como tema central a personagem Diadorim, 
de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosas, 
respondendo a uma indagação dela de que mui-
tos começam e nunca terminam a leitura desse 
livro emblemático, penitenciei-me. Disse-lhe que 
em três ocasiões coloquei de lado o monumental 
romance, um dos cem principais livros até agora 
escrito no Brasil. 

Com o olhar de educadora que nunca deixou a 
convivência com a literatura e outros saberes, ain-
da mais quando foi eleita para a Academia Parai-
bana de Letras duas décadas atrás, aconselhou-me 
a voltar à leitura desse romance de Rosas, mesmo 
à época me parecendo enfadonho percorrer suas 
páginas. Na mesma noite iniciei minha nova cami-
nhada, com caderno e lápis ao alcance da mão. 

Na sua conferência por ocasião do Pôr do Sol 
Literário, deu-nos pistas que ajudam a andar sem 
tropeços pelas veredas apresentadas pelo roman-
cista nascido em Minas Gerais, para a convivência 
com os seus personagens, agora, numa nova visão 
que transformou deliciosa a leitura. 

Ângela revelou que em um período de 20 
anos fez quatro leituras de Grande Sertão: Ve-
redas, sempre descobrindo novas emoções, e 
desnudando os personagens. Mas eu, ao contrá-
rio, três vezes recoloquei o livro na estante.  De-
pois daquela  conversa com a mestra, fui atrás 
de Antônio Candido, referência da crítica sobre 
Guimarães Rosa, para abalizar ainda mais mi-
nha nova leitura, e descubro que ele tinha lido 
este livro uma dezena de vezes, saindo de cada 
leitura diferente de como iniciou. 

Isso motivou para uma leitura lenta no meu 
retorno a esta obra, tentando viver os encantos na 
longa viagem pelos sertões. Logo descobrindo os 
atrativos da narrativa que a professora paraibana 
e o mestre Candido ajudaram-me a entender. 

Remexendo em papéis antigos, descobri que 
apesar de minhas leituras pela metade, havia 
colocado no caderno de papel pautado peque-
nas anotações a respeito de Guimarães e do seu 
romance. Há duas décadas escrevi que a arte de 
narrar do autor de Sagarana empolgava. Notas 
de um leitor principiante e apressado. 

Com seu abrangente entendimento do as-
sunto, a professora Ângela Bezerra de Castro 
alumiou um novo modo de ler este romance 
e de olhar Diadorim de modo diferente, por-
que se trata de personagem que retorce nosso 
estado de emoção, como suave neblina a nos 
umedecer. Também apresenta as chaves de lei-
turas que ajudaram na compreensão dos ser-
tões descritos no livro.  

Se minhas primeiras leituras foram tentan-
do emendar a narrativa, retornei ao livro com 
o desejo de fazer integralmente a travessia, se-
guindo as veredas apontadas por esta estudio-
sa da Literatura brasileira, presidenta da Aca-
demia Paraibana de Letras.   

Para quem aprecia a boa literatura, as cenas 
quando o autor revela a identidade de Diadorim 
são páginas antológicas da literatura universal. 
Ao final, ficamos com a sensação de que Diado-
rim é, realmente, a grande personagem femini-
na da nossa Literatura.

A travessia de 
Diadorim

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Cinema em Campina Grande é 
o primeiro a reabrir no Estado

Depois de pouco mais de seis me-
ses de período de quarentena fechados, 
como forma de evitar aglomeração para 
não propagar a covid-19, cinemas já estão 
retomando as atividades pelo país a fora. 
“Estão reabrindo aos poucos, pois isso de-
pende da Prefeitura de cada cidade”, disse 
para A União o diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira das Empresas Exibidoras 
Cinematográficas Operadoras de Multi-
plex (Abraplex), Caio Silva. Segundo ele, 
em termos de perda de receita ao longo 
desse período, em âmbito nacional, é esti-
mado em R$ 1 bilhão e 200 milhões.

No caso da Paraíba, a Rede Cinesercla, 
em Campina Grande, anunciou a volta do 
seu funcionamento a partir desta quinta-
feira e que está aguardando a autorização 
das autoridades de João Pessoa para rea-
brir o Cinesercla Tambiá. 

A representante do Cinesercla, Iva-
nez Oliveira, garantiu que o grupo tem o 
sinal verde para a volta das exibições de 
filmes. “Conforme o protocolo estabeleci-
do pelo município, já estamos autorizados 
a retomar as atividades cinematográficas. 
Claro, vamos obedecer aos protocolos de 
segurança divulgados pela Prefeitura de 
Campina Grande”.

Ainda de acordo com ela, uma nova 
sinalização sobre o distanciamento social, 
dispensers de álcool em gel espalhados 
pela unidade, funcionários devidamen-
te protegidos com máscaras/face shield, 
e a redução na capacidade das salas para 
a realização das sessões são algumas das 
medidas a serem adotadas durante o horá-
rio de funcionamento. 

No caso da diminuição do número de 
salas, Ivanez Oliveira contou que vão rea-
brir com apenas três das cinco. As salas 
sofrerão redução e devem operar com a 
seguinte capacidade: sala 2, de 263 luga-
res, deverá ter a capacidade reduzida para, 
aproximadamente, 40 lugares; sala 3, de 

212 lugares, deverá ter a capacidade re-
duzida para cerca de 35 lugares; sala 4, de 
209 lugares, deverá ter a capacidade redu-
zida para 34 lugares. “Esses números são 
aproximados, o que significa que podemos 
trabalhar com capacidade inferior a esses 
descritos”, disse ela.

Em Campina Grande vai estrear 
os filmes Scooby!, e A Ilha da Fantasia. 
“Ainda faremos pré-estreia do terror sul-
coreano As Faces do Demônio, que será 
exibido somente nestas sexta, sábado e 
domingo, em uma única sessão, a partir 
das 20h45. Essa programação é válida 
até o dia 7”, informou Ivanez.

Nas outras regiões
A Prefeitura de João Pessoa ainda não 

divulgou a liberação das redes de cinema. 
Já na cidade de Patos, no Sertão, a gerên-
cia do Cine Guedes também informou que 
aguarda autorização da Prefeitura Munici-
pal para reabrir, mas ainda não há previ-
são para isso.

Na cidade de Remígio, no Agreste pa-
raibano, o fundador do Cine RT, Regilson 
Cavalcante Silva, também aguarda auto-
rização municipal. No entanto, confessou 
que, mesmo que tal medida venha a ocor-
rer em curto prazo, não poderá retomar 
as atividades da sala de exibição, instalada 

no centro. “Infelizmente, estou com pro-
blemas técnicos no projetor, como o no-
break e o sistema de cores. Algumas peças 
são caríssimas. Só o sistema de cores, por 
exemplo, custa R$ 25 mil, além da mão de 
obra,  mas estimo que o prejuízo total seja 
de R$ 40 mil”.

Recuperação gradativa
O diretor executivo da Abraplex, Caio 

Silva, deu como “perdido” o prejuízo cau-
sado pela pandemia ao longo de mais de 
200 dias de paralisação das atividades nos 
cinemas, que só agora começa a reabrir 
de forma gradativa. “Vamos tentar reaver 
esse prejuízo durante os próximos quatro 
anos, esperando que apareçam bons fil-
mes para atrair os espectadores. Mas, por 
causa dessa pandemia, sabemos que tere-
mos temporada de poucos filmes novos o 
Brasil e no exterior”, admitiu ele.   

Para esse retorno gradual das ati-
vidades, a Abraplex elaborou e divulgou 
um protocolo de segurança para adoção 
na reabertura. Várias medidas devem ser 
tomadas, tanto para funcionários quan-
to para o público, a exemplo de sanitizar 
constantemente todos os equipamentos e 
bloquear as poltronas das salas, alternada-
mente, de duas em duas, no limite máximo 
de 50% da capacidade da sala.

João Guimarães Rosa (1908-1967), autor de ‘Grande Sertão: Veredas’

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Terror sul-coreano ‘As Faces do Demônio’ tem pré-estreia de amanhã a domingo, em uma única sessão, às 20h45

Foto: Divulgação

‘Live de Cinema’ convida Fernando Teixeira

O ator Fernando Teixei-
ra é o convidado de hoje na 
‘Live de Cinema’. Apresenta-
do pelo professor e diretor da 
15ª edição do Fest Aruanda, a 
conversa tem início às 17h e 
é aberta ao público. O evento 
ganha o tema “De Shakespea-
re a Ariano Suassuna”, explo-
rando os diversos projetos de 
Teixeira em sua vasta carreira 
no teatro e cinema.

“Este é um momento 
oportuno para iniciativas 
como essa”, reforça o ator. “A 
gente tem que se mexer por-
que está tudo ruim, meio sem 
perspectivas”. Para ele, que 
vivenciou o momento do gol-
pe militar e a ditadura, o con-
texto atual não se diverge em 
muitas questões da crise dos 
anos 1960 no Brasil. “Tínha-
mos uma verba maior desti-
nada à cultura e sofremos es-
ses cortes. Na época do golpe 
militar não era diferente”.

O cinema, como lembra 
Fernando, não passa pela sua 
primeira crise, mas a fase que 
precedia os cortes de recur-

sos estava resultando em uma 
efervescência de produções 
nacionais. “Tínhamos muita li-
berdade, colocávamos em pau-
ta os assuntos e os discutíamos. 
Estava acreditando que estáva-
mos alcançando uma liberdade 
sólida que só progredia”.

Ainda fruto de editais de 
anos anteriores, há diversos 
projetos estão em fase de pré 
ou pós-produção. Entre eles, 
Fernando Teixeira afirma estar 
presente em seis que deverão 
estrear em breve. “Para você 

ver o movimento em que a 
gente vinha”, comenta, refor-
çando o longa King Kong em 
Asunción, do diretor Camilo 
Cavalcante, grande vencedor 
do Festival de Gramado deste 
ano, com quatro Kikitos.

Sobre novos projetos, ele 
enumera: “Tenho três propos-
tas para filmar que ainda não 
sei como acontecerão em re-
lação aos recursos. Ainda há 
três filmes em andamento e 
possivelmente uma novela”, 
revela o artista.

A Paraíba é uma escola 
de atores, nas palavras de Fer-
nando Teixeira. “Temos gran-
des atores e eu sou sempre 
questionado sobre onde fica 
essa escola dos atores”, diz ele, 
aos risos.

Ele ainda discorda com a 
questão do preconceito sofri-
do pelo nordestino em outras 
regiões e a dificuldade para ad-
quirir visibilidade no sudeste, 
por exemplo. “Hoje não existe 
mais tanta diferenciação. Acre-
dito que esteja mais aberto 
porque os paraibanos são mui-
to ativos, não sei de onde vem 
essa fonte do talento”, brinca. 
“Vamos continuar como tei-
mosos e em frente”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 
Fest Aruanda no Youtube

Ator paraibano vai falar sobre 
a sua carreira nas telonas e nos 
palcos, bem como o momento 
atual do audiovisual

Foto: Adom Vieira/Divulgação
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Em ‘Scooby!’, o famoso personagem e sua turma encaram o seu mais difícil 
desafio: evitar um plano maligno para liberar no mundo o cão fantasma, 
Cérbero. Animação dublada está na sala 3 (sessões: 15h, 17h30  e 20h)

‘A Ilha da Fantasia’, baseada na série de TV, é um lugar mágico que oferece aos 
visitantes a possibilidade de realizar sonhos, mas realizá-los pode não acontecer 
da maneira esperada. Dublado na sala 2 (sessões: 15h20, 17h50 e 20h20)



Data celebrada hoje é uma oportunidade para discutir políticas públicas e práticas que garantam a qualidade de vida

Dia do Idoso: conquistas ainda  
precisam ser ampliadas no país
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Instituído pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), o Dia Internacional 
do Idoso, celebrado hoje, é 
uma oportunidade para so-
ciedade e autoridades refle-
tirem e discutirem políticas 
públicas e práticas que ga-
rantam a qualidade de vida 
às pessoas na terceira idade. 

A data propõe, dessa 
forma, sensibilizar a socie-
dade para as questões do 
envelhecimento, destacando 
a necessidade de proteção e 
de cuidados para com essa 
população, que cresce a cada 
ano.

De acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), o número de pessoas 
com idade superior a 60 anos 
chegará a 2 bilhões até 2050;  
isso representará um quinto 
da população mundial.

Direitos
A população idosa bra-

sileira conquistou uma série 
de direitos nas últimas déca-
das graças às lutas travadas 
por entidades e representan-
tes no meio político. O Esta-
tuto do Idoso é uma dessas 
conquistas.

Mas, é preciso conhecer 
e ficar atento ao cumprimen-
to desses direitos, que vão  
além da gratuidade no trans-
porte público e atendimento 
preferencial. Os idosos, por 
exemplo, têm direito a meia 
entrada em eventos culturais 
e esportivos, medicamentos 
gratuitos e prioridade em 
programas habitacionais. 

De acordo com o procu-
rador do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), Valberto 
Lira, o primeiro marco após 
a Constituição brasileira de 
1988 foi a implementação 
da Política Nacional do Ido-
so (Lei nº 8.842), mas o que 
de fato concretizou o início 
das políticas públicas para 
a pessoa idosa foi a criação 
do Estatuto do Idoso (Lei 

Transporte e estacionamento
Pessoas com mais de 65 anos tem direito à 
gratuidade nos transportes coletivos públicos 
urbanos e semi- urbanos. Para ter acesso a este 
direito, basta apresentar um documento oficial 
com foto que comprove a idade. Serão reservados 
10% dos assentos para os idosos nos veículos de 
transporte coletivo. Já no sistema de transporte 
coletivo interestadual, serão reservadas duas 
vagas gratuitas por veículo para idosos com renda 
igual ou inferior a dois salários-mínimos. Se os 
dois lugares gratuitos tiverem sido preenchidos, 
idosos com renda igual ou inferior a dois salários 
mínimos, ganharão 50% de desconto na compra 
de um outro bilhete. É assegurada a reserva, 
para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das 
vagas nos estacionamentos públicos e privados, 
as quais deverão ser posicionadas de forma a 
garantir a melhor comodidade ao idoso.

Atendimento prioritário
O Estatuto do Idoso assegura atendimento 
preferencial ao idoso junto aos órgãos públicos e 
privados prestadores de serviços à população. Já os 
idosos com mais de oitenta anos possuem priorida-
de ainda maior entre os idosos. 
Nos programas habitacionais, públicos ou subsidia-

dos com recursos públicos, o idoso tem prioridade 
na aquisição de imóvel para moradia própria, 
sendo reservado pelo menos 3% das unidades 
habitacionais residenciais para atendimento aos 
idosos, porém, os critérios de financiamento devem 
ser compatíveis com os rendimentos da aposen-
tadoria e pensão.Outra prioridade garantida ao 
público idoso é o recebimento da restituição do 
Imposto de Renda.
Pessoas a partir de 60 anos possuem prioridade na 
tramitação dos processos e procedimentos na Admi-
nistração Pública, empresas prestadoras de serviços 
públicos e instituições financeiras, ao atendimento 
preferencial junto à Defensoria Pública da União 
em relação a assistência jurídica.

Saúde
É dever do poder público fornecer, gratuitamente, 
medicamentos, especialmente os de uso continuado, 
assim como próteses, órteses e outros recursos rela-
tivos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
O cliente, a partir de 60 anos, não pode sofrer nenhum 
reajuste no plano de saúde referente a mudança de 
idade. O único aumento previsto pela Agência Nacional 
de Saúde (ANS) é o reajuste anual. Além disso, o idoso 
internado ou em observação tem direito a acompa-
nhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 

condições adequadas para a sua permanência em 
tempo integral, segundo o critério médico.

Meia-entrada
Pessoas a partir de 60 anos têm direito a 50% 
de desconto na entrada de qualquer atividade 
esportiva, artística, cultural ou de lazer – bem 
como o acesso preferencial aos respectivos locais. 
Basta apresentar um documento oficial com foto, 
comprovando a idade.

Imposto de Renda
O delegado da Receita Federal, Hamilton Guedes 
explica que contribuintes com mais de 65 anos e 
que recebem rendimentos de aposentadoria ou 
pensionistas só serão isentos do pagamento do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa física se o valor 
máximo mensal do contribuinte não ultrapassar 
R$ 3.807,96 – o equivalente ao dobro de R$ 
1.903,98.

Onde denunciar?
Caso o idoso tenha tido algum direito negado deve 
denunciar na Promotoria de Justiça da Cidadania 
e dos Direitos Fundamentais de João Pessoa do 
MPPB,Delegacia de Atendimento ao Idoso de João 
Pessoa ou Conselho Municipal do Idoso.

Confira benefícios garantidos pelo Estatuto do Idoso

Foto: Pixabay

De acordo com a OMS, o número de 
pessoas com idade superior a 60 anos 

chegará a 2 bilhões até 2050

nº10.741), em 2003.
“O Estatuto do Idoso foi 

criado no Dia Internacional 
do Idoso. Ele é considera-
do um marco para a exten-
são dos direitos da pessoa 
idosa pois antes era tudo 
muito abrangente. O Esta-
tuto reconheceu a eficácia 
dos conselhos municipais 
do Idoso e regulamentou 
a efetiva participação do 
Ministério Público na fisca-
lização das Instituições de 
Longa Permanência”, expli-
cou ele. 

Na opinião do procu-
rador, o Estatuto do Idoso 
representa um avanço para 
este público, no entanto, ain-
da é pouco para o que a ter-
ceira idade necessita. “O que 
falta é gestão e organização 
no que se refere as políticas 
públicas para o idoso. Como 
podemos definir estratégias 
para melhorar a assistência 
se eu não sei quantos são, 
onde estão e o que necessi-
tam?”, indagou.

O secretário da Segu-
rança e da Defesa Social, 
Jean Nunes, recebeu na ma-
nhã de ontem, o presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraí-
ba (OAB-PB), Paulo Maia, 
e a secretária geral adjun-
ta da instituição, advogada 
Carol Lopes, para discutir 
conflito ocorrido entre ad-
vogados e policiais civis na 
Central de Polícia Civil, em 
João Pessoa, nos dias 24 e 
25 de setembro. 

Na reunião, foi reafir-
mado o compromisso de 
todas as instituições en-
volvidas com a legalidade 
e imparcialidade na análise 
dos fatos. Participaram ain-
da do encontro o delegado 
geral de Polícia Civil, Isaías 
Gualberto, a delegada geral 
adjunta, Cassandra Duarte, 
o titular da 1ª Superinten-
dência de Polícia Civil, de-
legado Luciano Soares, e o 

ouvidor geral da Secretaria 
da Segurança, advogado 
Mário Júnior. 

“A gente não pode per-
mitir que um fato isolado 
atrapalhe as relações entre 
essas duas instituições e 
as macule também. Então, 
precisamos de maturidade 
institucional, para que pos-
samos tratar com habilida-
de essa situação, apurando 
com rigidez e dentro da le-
galidade e da imparcialida-
de, de todos os lados. A po-
sição da secretaria é essa, 
no sentido de reafirmar 
esse compromisso”, frisou 
o secretário Jean Nunes. 

O presidente da OAB
-PB, Paulo Maia, também 
falou da importância dos 
órgãos de Segurança da Pa-
raíba e que o fato ocorrido 
não abala o respeito pela 
Polícia Civil. “Foi uma ques-
tão que, não obstante con-
sideremos grave, foi pon-
tual e que deve ser apurada 

nas devidas instâncias, as-
segurado o contraditório e 
o devido processo legal, até 
para aprimorar o funcio-
namento das instituições. 
E é importante procurar 
afastar eventual percepção 
de que se trata de um con-
flito institucional, quando 
isso nunca ocorreu. Viemos 
comunicar oficialmente o 
ocorrido, pedir apuração, 
dizer que da nossa parte 
haverá também a mesma 
coisa, caso haja a comu-
nicação para a OAB com 
eventual pretensão de apu-
ração de condutas”, frisou 
Paulo Maia, destacando a 
intenção de que o fato seja 
superado. Ainda segun-
do ele, o ato de desagravo 
marcado para a tarde desta 
quinta-feira (1), na área ex-
terna da Central de Polícia 
Civil, está mantido.  

A relação histórica en-
tre Polícia Civil e OAB foi 
citada pelo delegado ge-
ral, Isaías Gualberto, para 

Reunião reafirma compromisso de harmonia 
afirmar a harmonia entre as 
instituições. “Isso não pode 
ser quebrado com casos iso-
lados e pontuais, que serão 
apurados de forma rígida 
pelos órgãos correcionais 

conforme manda a nossa le-
gislação. Essa visita do pre-
sidente da OAB nós entende-
mos como muito bem-vinda, 
e estamos sempre abertos 
ao diálogo e sempre inte-

grando as instituições para 
que flua melhor a prestação 
de serviço à sociedade parai-
bana, que é a nossa intenção 
e o nosso mister principal”, 
destacou.

Representantes da Secretaria de Segurança e da Defesa Social, Polícia Civil e OAB-PB se reuniram ontem em JP

Foto: Secom-PB

Polícia Civil e OAB-PB
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Pandemia no futebol
Na Paraíba, o número de jogadores infectados pela covid-19 nos quatro clubes que 
disputam as Séries C e D do Campeonato Brasileiro ainda é considerado pequeno. O 
clube que teve mais jogadores testados positivos é o Atlético de Cajazeiras.  Página 16
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Maior parte dos 14 que pretendem administrar a cidade aponta em seus programas de governo ações voltadas à 3a idade

‘O Dia do Idoso’ é comemorado 
hoje. Mas o segmento da socieda-
de com mais de 60 anos de idade 
nem sempre é lembrado pelos que 
fazem a política. O município de 
João Pessoa, por exemplo, registra 
que 15% da população é composta 
por idosos. Mesmo assim, entre os 
14 candidatos à Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP), alguns fazem pouca 
referência aos idosos em seus pro-
gramas de governo.

É considerada uma pessoa 
idosa quem possui idade igual ou 
superior a 60 anos. E 1º de outubro 
foi definido como o ‘Dia do Idoso’ 
porque é a data que marca o dia em 
que a Lei 10.741 (Estatuto do Idoso) 
entrou em vigor no país. A comemo-
ração tenta reforçar a importância 
da proteção a esse público e para 
que a sociedade reavalie sua atitude 
em relação aos idosos.

Dos 14 candidatos a prefeito 
na capital paraibana, apenas dois 
são idosos: Anísio Maia (PT), com 
66 anos, e Cícero Lucena (Progres-
sistas), com 63. Ricardo Coutinho 
(PSB) é o que mais se aproxima 
desses dois. Três dias depois das 
eleições (18 de novembro), o ex-
governador irá completar 60 anos. 
Já os demais onze candidatos cons-
tituem uma espécie de “juventude 
experiente”, onde predomina idades 
entre 40 e 50 anos.

Considerando a quantidade de 
linhas, o candidato que mais dedica 
espaço no seu programa de governo 
aos idosos é o deputado estadual 
Wallber Virgulino (Patriota), de 42 
anos. Em pouco mais de dez linhas, 
ele promete, principalmente, re-

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Idosos são lembrados por 
candidatos a prefeito de JP

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Política em Movimento

Liberado em Pocinhos
Decisão do TRE tornou sem efeito a proibição 
estabelecido pela juíza Carmen Helen Agra 
de Brito, da 50ª Zona Eleitoral. Ela havia 
proibido a realização eventos políticos na 
cidade de Pocinhos que reunisse mais de 15 
pessoas. O mandado de segurança foi ana-
lisado pelo juiz José Ferreira Ramos Júnior, 
que integra a corte eleitoral. Ele entendeu 
que a decisão proferida no primeiro grau 
extrapolava as restrições estabelecidas em 
nota técnica pelo Governo do Estado.

Informações falsas
O promotor eleitoral Uirassu Medeiros, que 
atua na região de Patos, faz um alerta ao 
momento atual de propagandas políticas e 
sobre as informações falsas e propagandas 
na internet, as fake news. O representante do 
Ministério Público Eleitoral (MPE) faz reco-
mendações para que os partidos e coligações 
fiscalizem e regulem suas publicações, como 
forma de prevenção a algum problema deri-
vado de uma prática ilegal na internet.

Ranking patrimonial
De acordo com o TRE-PB, o ranking patri-
monial dos candidatos a prefeito da capital 
ficou assim: Ricardo Coutinho (PSB), R$ 3,5 
milhões; Cícero Lucena (Progressistas), R$ 
1,8 milhão; João Almeida (Solidariedade), R$ 
1,4 milhão; Carlos Monteiro (Rede), R$ 1,1 
milhão; WallberVirgolino (Patriota), R$ 1 mi-
lhão; Nilvan Ferreira (MDB), R$ 915 mil; Ruy 
Carneiro (PSDB), R$ 649 mil; Raoni Mendes 
(DEM), R$  596 mil; Anísio Maia (PT), R$ 249 
mil; Edilma Freire (PV), R$ 168 mil; Rafael 
Freire (UP), R$ 250,00; e três com nenhum 
valor: Camilo Duarte (PCO), Pablo Honorato 
(PSoL) e Rama Dantas (PSTU).

Proibição de atividades
O juiz da 51ª Zona Eleitoral, José Milton Bar-
ros de Araújo, proibiu comícios, carreatas e 
passeatas em Malta, Condado, São Bentinho, 
São José de Espinharas e Vista Serrana, “in-
dependente de que esses municípios estejam 
classificados na bandeira verde, amarela, 
laranja ou vermelha”. De acordo com o juiz, 
estão permitidos panfletagem, distribuição 
de material gráfico e afixação de adesivos, 
desde que não gerem aglomeração.

Declaração de bens
Na disputa pela Prefeitura de Campina Gran-
de (PMCG), o ranking patrimonial registrado 
junto à Justiça Eleitoral pelos candidatos a 
prefeito ficou assim: Artur Bolinha Almeida 
(PSL), R$ 6.559.932,24; Ana Cláudia Vital do 
Rêgo(Podemos), R$ 4.912.579,80; Olímpio 
Rocha (PSoL), R$ 460 mil; Inácio Falcão 
(PCdoB), R$ 420 mil; Bruno Cunha Lima 
(PSD), R$ 221.776,00; e Edmar Oliveira (Pa-
triota), que não declarou bens.

Nada a declarar
Na Paraíba, 94 candidatos a prefeito não 
realizaram a declaração de seus patrimô-
nios. Conforme os dados registrados no 
Sistema de Divulgação de Candidaturas e 
Contas Eleitorais (DivulgaCandContas), do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em João 
Pessoa, por exemplo, três candidatos não 
divulgaram a relação de bens para as eleições 
municipais deste ano. São eles: Camilo Duar-
te (PCO), Pablo Honorato (PSoL) e Rama 
Dantas (PSTU).

Federais na disputa
As eleições municipais de 2020 terão o me-
nor número de parlamentares federais can-
didatos desde 1992. São 69 parlamentares – 
67 deputados e dois senadores – candidatos 
a algum cargo nas Eleições 2020. Dados do 
Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap) mostram que a média 
histórica era de 94 nomes. Na Paraíba, são 
dois candidatos a prefeito: Ruy Carneiro 
(PSDB) em João Pessoa e Edna Henrique 
(PSDB) em Monteiro.

médios em dia, cursos profissio-
nalizantes, geração de empregos 
e facilitação de documentos nos 
núcleos municipais que atendem a 
esse público.

Mas considerando o tamanho e 
o valor da obra, o que faz a promes-
sa mais contundente é o radialista 
Nilvan Ferreira (MDB), de 47 anos. 
Em poucas linhas do seu programa 
de governo, ele promete construir 
um hospital especial para os idosos, 
além de garantir a ampliação e qua-
lificação dos espaços que já atendem 
a população da terceira idade nos 
bairros da capital.

Os dois candidatos idosos, 
Anísio e Cícero, estão no bloco de 
candidatos que não chegam a tan-
to... Mas também nem a tão pouco. 
Anísio lamenta a existência de um 
único Centro de Convivência In-
tergeracionais no Altiplano Cabo 
Branco (o Clube da Pessoa Idosa) e 
diz que há uma demanda de idosos 
reprimida na cidade. “É preciso 
implantar um serviço com novo 
conceito de moradia e que ofereça 
interação coletiva para o envelhe-
cimento com qualidade de vida”, 
afirma ele, prometendo, se eleito, 
criar a ‘Casa Lar de Longa Perma-
nência Para Pessoas Idosas’.

Na parte de assistência social, 
Cícero Lucena promete fortalecer 
tudo o que já existe em termos de 
equipamentos e criar ‘Núcleos de 
Proteção aos Idosos’. “Na parte de 
saúde”, acrescenta ele, “vamos for-
talecer o programa de distribuição 
de remédio em casa para idosos e 
pessoas com mobilidade reduzida”.

Edilma Freire (PV), que tem 48 
anos, é a que traz o programa mais 
extenso, porque, antes de mostrar 
o que vai fazer, faz um balanço do 

que o atual prefeito, Luciano Carta-
xo (PV), já teria feito na cidade. Ela 
promete melhorar os dois centros 
que já trabalham no atendimento 
de esporte e lazer e criar mais um, 
o ‘Instituto de Longa Permanência’.

O candidato do Solidariedade, 
vereador João Almeida, 46 anos, 
também garante que vai manter 
os serviços que já existem e, como 
medida de atendimento mais amplo, 
pretende criar um programa que 
chama de ‘Checkup Preventivo’ e 
que atenderá a população acima 
dos 40 anos.

Um dos dois caçulas da disputa, 
o candidato Rafael Freire (UP), com 
36 anos, não faz referência específi-
ca à terceira idade em seu programa, 
mas promete tirar os idosos de coor-
denadorias e juntá-los numa nova 
secretaria que também encampará 
os serviços em defesa da mulher, da 
negritude e do segmento LGBTQI+.

O candidato do DEM, Raoni 
Mendes, de 41 anos, programa a 
criação e estruturação de uma “rede 
de cuidados” que englobará três seg-

mentos específicos, idoso, criança e 
mulher”. E o candidato Ruy Carneiro 
(PSDB), que tem 50 anos de idade, 
projeta melhorar todos os serviços 
que já têm e estabelecer parcerias 
com instituições filantrópicas no 
sentido de ampliar o atendimento 
aos idosos na parte de esporte e 
lazer.

Os candidatos Ricardo Couti-
nho, 59 anos, e Rama Dantas (PSTU), 
de 50 anos, também apresentaram 
programas, mas não fazem referên-
cias específicas aos idosos. O candi-
dato Carlos Monteiro (Rede Susten-
tabilidade), 48 anos, dilui a causa do 
idoso ao longo do seu programa de 
governo, com ênfase na parte que 
trata das ‘Políticas Públicas e Prote-
ção dos Grupos Minoritários e dos 
Vulneráveis’.

Na plataforma da Justiça Eleito-
ral, não consta programa de governo 
de Camilo Duarte (candidato do PCO 
e que tem 37 anos) e nem de Pablo 
Honorato (que representa o PSoL 
e é o outro caçula da disputa, com 
apenas 36 anos). 

Foto: Marcos Russo

A população idosa já representa 15% dos habitantes do município de João Pessoa

Série de entrevistas

Raoni Mendes diz que prioridade está na 
área da saúde com foco na telemedicina

O entrevistado de ontem no 
programa ‘Fala Paraíba’, da Rádio 
Tabajara FM (105,5), foi o candi-
dato à Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP) Raoni Mendes (Demo-
cratas), que teve a oportunidade 
de falar sobre suas propostas de 
campanha. A entrevista faz parte 
da cobertura jornalística das Elei-
ções 2020 da emissora que tem 
convidado todos os candidatos às 
prefeituras da capital e do municí-
pio do Conde.

Durante o programa, que 
tem apresentação de Ivyna Sou-

to e Petrônio Torres, o candidato 
destacou a relação próxima que 
mantém com o Governo Federal, 
apesar do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) já ter decla-
rado não apoiar candidatos nas 
eleições municipais. Ao tratar de 
suas propostas, Raoni falou das 
prioridades na saúde, enfocando 
o uso da telemedicina e a valori-
zação dos servidores. “Vamos ter 
um novo serviço de atendimento 
domiciliar e reestruturar a rede 
de cuidados”.

O democrata ainda comen-
tou os projetos na área de mobi-
lidade, com calçamento de ruas, 
e na área tributária, com o IPTU 

proporcional. Questionado sobre 
a educação, Raoni Mendes disse 
que pretende instituir o ‘JPOnline’, 
entregando o acesso à internet 
para os alunos da rede pública 
por meio de chip, além do plano 
municipal de alfabetização. “As 
crianças ainda chegam ao ensino 
fundamental sem saber ler. E para 
os que não conseguirem vagas em 
creches municipais vamos dar um 
voucher educacional”.

O candidato também falou 
sobre suas ideias para a preser-
vação dos rios, parques e da Bar-
reira de Cabo Branco, efetivando 
um parque na área. Sobre a po-
pulação vulnerável, o democrata 

disse que pretende desenvolver 
uma política de acolhimento e 
de convívio na sociedade. Na se-
quência da série das entrevistas, 
hoje o convidado do programa 
é o candidato por João Almeida 
(Solidariedade).

A rodada de entrevistas tam-
bém está sendo realizada com os 
postulantes à Prefeitura do Conde 
por meio de entrevistas no progra-
ma ‘Jornal Estadual’, com apresen-
tação de Rayo Miranda e Ulisses 
Barbosa. Ontem, o candidato Olavo 
Macarrão (Cidadania) foi o entre-
vistado e hoje será a vez do candi-
dato Aderaldo Menudo (Podemos) 
apresentar suas propostas.

Projetos de lei na Câmara de Vereadores de João Pessoa
Em termos de quantidade, 

na atual legislatura da Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP) 
não é tão marcante a presença 
de vereadores idosos. Dos 27, 
somente seis já atingiram ou pas-
saram dos 60 anos. Mas, conside-
rando essa pequena quantidade, 
parece relativamente boa a pro-
dutividade deles na defesa dessa 
camada da população.

Nem todos os seis vereadores 
já chegaram a apresentar propo-

situras dirigidas aos idosos, mas 
parece que, tentando compensar, 
alguns deles já lembraram dessa 
população por mais de uma vez 
quando partiram para elaborar e 
defender projetos e leis em favor 
da chamada melhor idade.

O médico Luiz Flávio (PSDB), 
por exemplo, já conseguiu empla-
car duas leis. Uma delas criando 
o ‘Dia Municipal de Conscien-
tização de Violência Contra os 
Idosos’ e a outra dispondo sobre 

a reserva de habitações para ido-
sos de baixa renda nos progra-
mas habitacionais da cidade de 
João Pessoa.

Ainda não conseguiu trans-
formar em lei, mas um dos dois 
caçulas dos idosos, o vereador 
Marcus Vinícius (Progressistas), 
tem hoje três projetos de sua 
autoria em tramitação tratando 
do assunto. Um desses proje-
tos autoriza o Poder Executivo a 
criar “centros de atendimento e 

atenção ao idoso” no âmbito do 
município; e um outro institui o 
programa ‘Cidade Amiga do Ido-
so’ no município de João Pessoa.

Além de Luiz Flávio, de 62 
anos, e Marcus Vinícius, de 60, os 
outros vereadores idosos da Câ-
mara da capital são Durval Ferreira 
(PL), 69 anos;  Helena Holanda 
(Progressistas), 69; João dos San-
tos (PV), 70; Professor Gabriel 
(Avante),  69; e Sérgio da Sac (So-
lidariedade), de 60 anos.
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Desemprego atinge 13,8% no
trimestre e bate recorde no país
Dados fazem parte de pesquisa divulgada pelo IBGE e estão relacionados aos meses de maio a julho deste ano

De repente a 
vida acaba

Raquew Azevêdo
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criticadasmidias@gmail.com

A taxa de desocupação 
no Brasil ficou em 13,8% no 
trimestre encerrado em ju-
lho, de acordo com os dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua) divul-
gados nesta quarta-feira, 30, 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Em igual período de 2019, a 
taxa de desemprego medida 
pela Pnad Contínua estava 
em 11,8%. No trimestre até 
junho de 2020, a taxa de de-
socupação estava em 13,3%.

A renda média real do 
trabalhador foi de R$ R$ 
2.535 no trimestre encerrado 
em julho. O resultado repre-
senta alta de 8,6% em relação 
ao mesmo período do ano an-
terior. A massa de renda real 
habitual paga aos ocupados 
somou R$ 203,016 bilhões no 
trimestre até julho, queda de 
4,7% ante igual período do 
ano anterior, segundo o IBGE.

No trimestre termina-
do em julho deste ano, faltou 
trabalho para um recorde de 
32,892 milhões de pessoas 
no país, segundo os dados da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), iniciada em 
2012 pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

A taxa composta de subu-

tilização da força de trabalho 
subiu de 25,6% no trimestre 
até abril para 30,1% no trimes-
tre até julho, maior resultado 
da série. O indicador inclui a 
taxa de desocupação, a taxa de 
subocupação por insuficiên-
cia de horas e a taxa da força 
de trabalho potencial, pesso-
as que não estão em busca de 
emprego, mas que estariam 
disponíveis para trabalhar. No 
trimestre até julho de 2019, a 
taxa de subutilização da força 
de trabalho estava em 24,6%.

A população subutilizada 
cresceu 14,7% ante o trimes-
tre até abril, 4,218 milhões 
pessoas a mais. Em relação ao 

trimestre até julho de 2019, 
o avanço foi de 17,0%, mais 
4,786 milhões de pessoas.

A taxa de desocupação 
saiu de 11,8% no trimestre 
até julho de 2019 para 13,8% 
no trimestre até julho de 
2020, maior patamar da série 
histórica iniciada em 2012.

Desalento
O Brasil alcançou um re-

corde de 5,797 milhões de 
pessoas em situação de desa-
lento no trimestre encerrado 
em julho, segundo os dados 
da Pnad Contínua. O resulta-
do significa 771 mil desalen-
tados a mais em relação ao 

trimestre encerrado em abril, 
um salto de 15,3%. Em um 
ano, 966 mil pessoas a mais 
caíram em situação de desa-
lento, alta de 20,0%.

A população desalenta-
da é definida como aquela 
que estava fora da força de 
trabalho por uma das se-
guintes razões: não conse-
guia trabalho, ou não tinha 
experiência, ou era muito jo-
vem ou idosa, ou não encon-
trou trabalho na localidade - 
e que, se tivesse conseguido 
trabalho, estaria disponível 
para assumir a vaga. Os de-
salentados fazem parte da 
força de trabalho potencial.

No trimestre terminado em julho deste ano, faltou trabalho para um recorde de 32,892 milhões de pessoas no país

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Adeus ao artista

Quino, cartunista criador de Mafalda, 
morre aos 88 anos, na Argentina
Agência Estado

O cartunista argentino 
Joaquín Salvador Lavado, 
conhecido como Quino, e 
popular por ser o criador de 
Mafalda, morreu ontem em 
Mendoza, sua cidade natal, 
aos 88 anos, confirmaram 
fontes próximas ao artista.

Filho de espanhóis 
e possuidor de honrarias 
como o Prêmio Príncipe de 
Astúrias de Comunicação 
e Humanidades e a Meda-
lha da Ordem e Letras da 
França, Quino desenvolveu 
as aventuras de sua perso-
nagem mais popular entre 
1964 e 1973, embora as his-
tórias da icônica menina ve-
nham sendo publicadas em 
todo o mundo até hoje.

Há alguns anos, o au-
tor, que havia se mudado de 
Buenos Aires para Mendoza 
no fim de 2017 após ficar 
viúvo, sofria problemas de 
saúde, embora tenha conti-
nuado a participar de várias 
homenagens à sua obra.

Visionário
Desde Tirésias, a figura 

do profeta cego - que não 
enxerga o mundo palpável, 
mas vê adiante - é um arqué-
tipo presente em peso na li-
teratura ocidental. Pode-se 
dizer que num apartamento 
no Bairro Norte de Buenos 
Aires e, mais recentemente, 
em Mendoza, vivia um des-

cendente da longa linhagem 
de Tirésias e Odin, um ar-
gentino que já não enxerga-
va bem as pessoas e as coi-
sas, mas sempre viu muito 
além do que os demais: o 
quadrinista Quino.

Aos 88 anos, a figura 
de Quino já era frágil e vaci-
lante nas últimas aparições 
públicas, que iam rareando 
à medida que o glaucoma 
avançava e lhe tirava a capa-
cidade de fazer o que nasce-
ra para fazer: desenhar. Des-
de 2009, ele se aposentou 
da atividade que o definiu 
durante meio século, mas a 
potência de sua criação nun-
ca cessou.

A comparação é co-
mum, mas não muito váli-
da: Quino não é apenas uma 
versão “hermana” de Maurí-
cio de Sousa. Autor das tiras 
que jovens de todas as ida-
des tiveram de enfrentar em 
provas e vestibulares, Quino 
nunca se absteve de enfren-
tar temas políticos ou polê-
micos, seja em seus quadri-
nhos mais infantis ou em 
seus cartuns mais ácidos.

Carreira
A carreira de Quino 

começou em 1950, dese-
nhando para publicidade e 
colaborando com algumas 
páginas de humor, mas sem 
grande impacto e ouvindo 
muitos nãos.

Sua criação mais co-

nhecida, Mafalda foi con-
cebida em 1963 para uma 
propaganda da linha de 
produtos Mansfield, da me-
talúrgica Siam Di Tella. Os 
produtos nunca chegaram 
a ser comercializados e a 
peça publicitária nunca saiu 
do papel. A personagem, no 
entanto, ganhou o mundo e 
se tornou uma das mais ilus-
tres dos quadrinhos.

A princípio, Quino ofe-
receu sua tira ao jornal Cla-
rín, que a recusou por se tra-
tar de uma peça publicitária. 
No entanto, a revista Prime-
ra Plana aceitou lançar as 
tirinhas, caso o artista reti-
rasse as menções aos pro-
dutos anunciados. Em 29 de 
setembro de 1964, Mafalda 
ganhava as páginas pela pri-
meira vez. No ano seguinte, 
Quino passou a publicar a 
tira no jornal El Mundo e, 
em 1968, no semanário Sie-
te Días Ilustrados.

A inspiração para os 
traços veio dos cartunistas 
americanos, especialmente 
Charles M. Schulz, criador 
do Snoopy. A comparação 
com Snoopy e A Turma da 
Mônica, talvez as duas mais 
longevas tiras da imprensa 
mundial, pode fazer parecer 
que Mafalda foi publicada 
por muitos anos. No entan-
to, sua publicação cessou em 
1973 e, desde então, Quino 
fez apenas algumas tiras 
para ocasiões especiais.

Apesar de ter durado 
menos de uma década e ter 
sido descontinuada há 47 
anos, Mafalda conseguiu o 
que pouquíssimos cartuns 
foram capazes: comentar no 
calor dos fatos o cenário po-
lítico argentino e mundial, e 
se manter atual e atemporal 
muitos anos depois.

Mafalda é presença co-
mum até hoje em provas de 
escola e vestibulares univer-
sitários. Embora ela e seus 
amigos Miguelito, Manoli-
to, Susanita e Felipe sejam 
apenas crianças, em vez de 
limitar as temáticas do cres-
cimento, da relação com os 
pais e da vida escolar, Quino 
conseguiu inserir nesse am-
biente infantojuvenil uma 
mordaz sátira do mundo 
contemporâneo, observan-
do assuntos delicados em 
plena guerra fria.

Direitos humanos, 
aquecimento global, ameaça 
nuclear, instabilidade políti-
ca... Tais temas não parecem 
tão adequados às crianças, 
mas Quino soube como pou-
cos cartunistas imiscuir seu 
comentário social em meio 
aos carismáticos persona-
gens que criou. Nas tiras de 
Quino, quem diria, até mes-
mo o planeta Terra é um 
personagem, representado 
pela alegoria do globo ter-
restre com quem a prota-
gonista insiste em interagir, 
conversar e desabafar. 

Daniela Amorim
Agência Estado

Eu tomei emprestado aqui o título do livro da que-
rida escritora Clotilde Tavares. Primeiro porque concluí 
a leitura dele a semana que passou. Eu demoro lendo 
um livro, e ainda tenho o costume de ler alguns títulos 
num mesmo período. E se algo na leitura me abala, afeta 
consciente ou inconscientemente eu paro. E demoro uns 
dias pensando no acontecimento que o livro trouxe. Isso 
pode também acontecer lendo livros técnicos da minha 
área. Só que é mais comum na literatura. Esse ano eu 
fiquei aturdida com a leitura do conto “Uma questão 
temporária”, que integra o livro “Intérprete dos Males” 
da escritora Jhumpa Lahiri. Precisei de muitos dias, de-
pois que acabei a leitura, para me recompor ou refazer. 
E ainda há dias que o conto me retorna, tamanha hones-
tidade, precisão, delicadeza e força da história narrada. 

Com o livro “De repente a vida acaba”, de Clotilde 
Tavares, as trajetórias cruzadas das personagens Maria 
Eulina e Alice me fizeram percorrer algumas mulheres 
que encontrei pelo caminho. Sempre estive cercada por 
muitas mulheres, tão diferentes umas das outras. Até 
mesmo dentro de uma mesma casa, pareciam alieníge-
nas, cada uma pertencente a um planeta diferente. Na 
intimidade, encontrar a interseccionalidade dessas mu-
lheres foi um percurso bem delicado, num território tê-
nue das mais diferentes variáveis, inclusive a geracional. 

Ao ser apresentada as mulheres de Clotilde eu fi-
quei pensando sobre mulheres que conheço de minha 
geração. E me surpreendeu saber tão pouco. A gente 
nasceu no período de ditadura militar, mas muitos pais 
e mães preferiram nos blindar. Quer fosse por medo, 
pelo silenciamento, ou ignorância sobre seu tempo 
histórico, muitas de nós atravessamos os anos finais 
dos anos de chumbo, olhando para a história do país 
como se estivéssemos mirando por um retrovisor de 
algum carro. A televisão pelo menos nos deu um espe-
lho embaçado em que pudemos ver o movimento pelas 
Diretas Já. 

Ao som de Coração de Estudante, algumas meninas 
de minha geração, ainda puderam, na escola, encontrar 
chaves para interpretar o social, num tempo em transi-
ção numa cidade de interior, em que muitas experiên-
cias culturais se hibridizavam de forma mais intensa. 
Sempre me surpreendo ao olhar para trás e pensar dos 
textos que pude ler em sala de aula sobre relações de 
gênero e divisão sexual do trabalho, autoritarismo, ra-
cismo... Claro que eles não vinham com essas concei-
tualizações, tudo estava entranhado nas narrativas, nos 
títulos, em personagens e situações. De maneira muito 
inteligente se trabalhava com o não dito, e tudo mais se-
mantizava nossas relações sociais. 

Pensando sobre a presença contestadora das mu-
lheres jovens dos anos 60, 70, fico a pensar se as mu-
lheres jovens de minha geração, que atingiu a juventude 
nos anos 1990 tenha sido um hiato. Definitivamente não 
sei. Acompanhei muitas de nós buscando uma vida me-
lhor, uma liberdade, um teto todo seu, um corpo que lhes 
pertença, liberdades políticas, civis e sexuais a partir do 
direito à educação. Hoje vejo algumas de nós doutoras, 
e por vezes cansadas. E nunca pensei que fôssemos ser 
tão responsáveis. Observando as mulheres do livro “De 
repente a vida acaba”, tão caleidoscópicas, desejei mes-
mo que muitas garotas que conheço fossem menos ra-
cionais. 

Parece que o relógio das mulheres de minha gera-
ção girou os ponteiros para que nós déssemos talvez 
conta de muitas expectativas lançadas e no percurso de 
ser mulher emancipada, como se falava nos anos 1990, 
a gente se estrepou bastante, e se refez todas as vezes. 
Não tinha receita, era quebrando a cara e seguindo. Foi 
como se o tempo despisse nossas ingenuidades, não 
sem dor, muitas vezes até sem reparação. 

Certamente não queimamos sutiãs, a gente meio 
que nem fez questão mesmo de usar. Mas a gente dan-
çou muito, e no bailar fomos coreografando nossas sub-
versões. Pegar o transporte só de ida da casa da mãe, do 
pai, ou dos pais, e sozinha. E não embarcar num casa-
mento por volta dos vinte anos foi uma proeza possível 
numa cultura medíocre com as mulheres. 
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Técnico Pedrinho Almeida lamenta falta de equipamentos disponíveis e segue com treinamentos por vídeo conferência 

Atletismo ainda não tem data 
para retomar atividades na PB

Alguns esportes como 
o futebol, o vôlei de praia 
e o futsal já retornaram a 
ter treinamentos e compe-
tições na Paraíba. No en-
tanto, modalidades como o 
atletismo e o paratletismo 
seguem sem retomar suas 
atividades, mesmo tendo 
protocolos estabelecidos 
para tal. O problema é que 
esses esportes dependem 
de equipamentos específi-
cos como as pistas de trei-
namento que ainda não es-
tão liberadas para a prática 
das atividades. Enquanto 
isso, atletas, paratletas e 
treinadores aguardam para 
poder retornar aos treinos e 
competições.

Com a reforma da Vila 
Olímpica Parahyba tendo 
sofrido atrasos por conta 
da paralisação do setor da 
construção civil – a previsão 
para a conclusão das melho-
rias é para o mês de novem-
bro – e a pista de atletismo 
da UFPB ainda fechada por 
conta das restrições da ins-
tituição, João Pessoa, prin-
cipal polo do atletismo e 
paratletismo no Estado, está 
sem equipamentos dispo-
níveis para a prática desses 
esportes em alto rendimen-
to.

Diante desse cenário, 
atletas e comissões técni-
cas têm mantido a progra-
mação de treinamentos em 
casa desde março ou optado 
por liberar os atletas para 

que fiquem de férias reali-
zando o período chamado 
de transição – onde há uma 
redução na carga de trei-
namentos, focando mais na 
manutenção da forma. 

Pedrinho Almeida, trei-
nador responsável por re-
velar ao mundo paratletas 
como Petrúcio Ferreira – bi-
campeão mundial, campeão 
paraolímpico e o paratleta 
mais rápido do mundo na 
prova dos 100 m, Cícero Val-
diran – campeão mundial 

paraolímpico no arremesso 
de dardo – e Joeferson Mari-
nho – prata nos 100m classe 
T12 no mundial paraolím-
pico – foi um dos que optou 
por liberar seus atletas para 
a fase de transição enquan-
to aguardam a liberação dos 
locais de treinamento e as 
definições de calendário por 
parte das entidades orga-
nizativas do esporte, nesse 
caso, a Confederação Brasi-
leira de Atletismo (CBAt) e 
o Comitê Paralímpico Brasi-

leiro (CPB).
No caso de Pedrinho 

Almeida, ele é responsável 
por um conjunto de pa-
ratletas dividido em três 
equipes: a de cadeirantes 
onde treina Cícero Valdiran, 
por exemplo, o time dos 
arremessadores em pé e a 
equipe formada pelos pa-
ratletas de velocidade onde 
estão Petrúcio e Joeferson, 
por exemplo. Ainda sem 
ter definições com relação 
ao local de treinamento e 

sem um calendário definido 
para as competições de pa-
ratletismo no país, o treina-
dor comentou sobre o im-
passe desse momento.

“Nós demos aos atle-
tas um mês de férias, esse 
período se encerra justa-
mente no próximo fim de 
semana e ainda não temos 
uma definição de como ou 
quando faremos o retorno 
dos treinamentos na pista. 
Provavelmente vamos vol-
tar com a programação que 

vínhamos adotando ao lon-
go de toda a pandemia com 
os treinos sendo feitos em 
casa com nossa supervisão 
por videoconferência, por 
exemplo. Quando houver a 
definição do calendário de 
provas por parte do CPB aí 
precisaremos encontrar al-
ternativas de locais de trei-
namento para que os atletas 
possam se preparar para a 
retomada de competições”, 
comentou Pedrinho.

De olho também nas 
Paralimpíadas, Joeferson 
Marinho é um dos atletas 
que ainda busca o índice 
para se classificar para os 
Jogos de Tóquio que foram 
adiados para o próximo 
ano, por isso também a pre-
ocupação do treinador para 
que não haja prejuízos no 
processo de retomada das 
disputas que vão oportuni-
zar ao atleta a obtenção do 
índice. Campeões mundiais 
no Catar, Petrúcio e Cícero 
Valdiran já têm vaga garan-
tida para o Japão.

Raí é eleito o melhor jogador do PSG

Lionel Messi quer o Barcelona unido

Neymar na lista 
do Fisco espanhol

Ganso é o 10o jogador do Flu a testar positivo para a covid-19

Raí foi eleito o melhor jogador da 
história do Paris Saint-Germain, que 
completou 50 anos de vida no dia 
12 de agosto. Ronaldinho Gaúcho fi-
cou em terceiro na votação, enquanto 
Neymar terminou em sexto. O bósnio 
Safet Sušic ficou em segundo lugar. 
Atual diretor de futebol do São Pau-
lo, Raí atuou pelo PSG entre 1993 e 
1998. Foram seis títulos conquistados: 
Campeonato Francês, duas Copas da 

França, duas Copas da Liga Francesa, 
Supercopa da França e Recopa Euro-
peia. “Sinto um imenso orgulho. Estou 
muito honrado com essa gratidão que 
as pessoas manifestaram comigo. Não 
acredito necessariamente em destino, 
mas acredito em energias que atraem. 
Estava escrito que eu compartilharia 
essa história com o Paris”, disse Raí, 
em entrevista à revista do PSG em 
comemoração aos 50 anos.

Depois da ameaça de saída do Barce-
lona e das críticas ao presidente Josep 
Bartomeu, o craque argentino Lionel 
Messi concedeu, ontem, uma entrevista 
ao jornal espanhol Sport na qual quer 
colocar um ponto final em toda a po-
lêmica criada no final de agosto. “De-
pois de tantas desavenças, gostaria de 
colocar um ponto final. Devemos unir 
todos os barcelonistas e assumir que o 
melhor está por vir”, disse. Messi tem 

compromisso assinado com o Barcelona 
até junho de 2021 O argentino preten-
dia deixar o clube com uma rescisão 
unilateral, prevista no contrato, mas 
cujo prazo expirou no último dia 10 de 
junho. Segundo o jogador, Bartomeu 
prometeu que o liberaria, caso desejas-
se, mas exigiu o pagamento da multa 
rescisória de 700 milhões de euros (cer-
ca de R$ 4,5 bilhões na cotação atual) 
quando fez o pedido.

O atacante Neymar deixou o Barcelona 
em 2017 rumo ao Paris Saint-Ger-
main, onde está até hoje, mas deixou 
para trás uma dívida com o Fisco es-
panhol. Nessa quarta-feira, o brasileiro 
entrou pela primeira vez na lista de 
inadimplentes da Agência Tributária 
da Espanha. Em um lista publicada 
pela entidade em seu site oficial, não 
pagou até 31 de dezembro de 2019 
uma dívida de 34,6 milhões de euros 
(R$ 228 milhões na cotação atual) 
entre tributos e impostos. Neymar é 
a pessoa física com maior débito a 
ser pago junto ao Fisco espanhol. O 
valor é referente aos quatro anos em 
que o jogador viveu em Barcelona e 
também à sua transferência ao Paris 
Saint-Germain em agosto de 2017. O 
Tesouro espanhol estava desde o ano 
passado investigando a transferência 
de Neymar para o clube francês e o 
bônus de renovação acordado com o 
Barcelona antes de sua saída.

Depois de vários jogadores contraírem o novo coronavírus, o meia Paulo Henrique Ganso foi mais um a testar positivo no Fluminense. Em 
suas redes sociais e no site oficial, o clube carioca revelou, ontem, a informação, depois que atletas do elenco foram submetidos ao teste 
RT-PCR após a vitória diante do Coritiba, na última segunda, pelo Campeonato Brasileiro. Este é o 10º caso entre atletas do elenco principal 
e do Sub-23 no Fluminense. Antes do meia, já haviam sido acometidos pela covid-19 os seguintes jogadores: o lateral direito Calegari, o 
zagueiro Luccas Claro, o meia Miguel e os atacantes Luiz Henrique e Marcos Paulo. Os atletas André, Luan, Martinelli e Nascimento, do 
Sub-23 e que também compõe o grupo do técnico Odair Hellmann, foram outros a testar positivamente para a doença.

Curtas
Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Pedrinho Almeida (E) - com o recordista mundial Petrúcio Ferreira, antes da pandemia - ainda não sabe quando será liberada a pista da Universidade Federal

Foto: Roberto Guedes

Pedrinho Almeida revelou 
paratletas como Petrúcio 
Ferreira, o mais rápido 
do mundo na prova dos 
100 m, e Cícero Valdiran, 

campeão mundial no 
arremesso de dardo

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Competição regional está programada para o final do mês

No caso do atletismo, a 
CBAt confirmou a realização 
do Troféu Norte-Nordeste 
adulto para os dias 31 de 
outubro e 1 de novembro. A 
competição acontecerá em Re-
cife e reunirá atletas das duas 

regiões e que estão ranquea-
dos nacionalmente. No caso 
da Paraíba, 15 atletas possuem 
os requisitos para participar da 
disputa, contudo, nem todos 
devem ir.

Sem ter ainda retomado 
os treinamentos por conta da 
dificuldade em relação aos 
locais de prática do atletismo, 

muitos atletas já entraram 
em contato com a Federação 
Paraibana de Atletismo (FPBA) 
informando que não deverão 
participar dessa primeira com-
petição em Pernambuco. De 
acordo com Jonatas Martins, 
presidente da FPBA, a entidade 
está organizando a delegação 
que estará disponível para 

viajar e deve divulgar a lista 
na próxima semana.

“Infelizmente, até as pro-
vas de rua estão impedidas 
de ocorrer e temos tido essa 
dificuldade para a retomada 
das atividades. Nesse cenário, 
nem todos os atletas estarão 
em condições para participar  
dessa disputa. Agora estamos 

entrando em contato com 
cada um dos 15 que estão 
ranqueados para definir juntos 
deles a montagem da nossa 
delegação para a competição. 
Já sabemos que alguns atletas 
não irão, mas a Paraíba se fará 
presente e com boas chances 
de medalha em várias provas”, 
afirmou Jonatas.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Botafogo,Treze, Campinense e Atlético disputam o Campeonato Brasileiro seguindo à risca os protocolos estabelecidos

Clubes de futebol paraibanos
registram 15 casos de covid-19

A polêmica envolvendo 
o jogo entre Palmeiras e Fla-
mengo, que por pouco não 
foi realizado no último do-
mingo, ainda repercute em 
todo o país, e serviu para 
abrir uma discussão se o 
protocolo exigido pela CBF, 
para evitar contaminação 
de jogadores por covid-19 
está sendo seguido à risca 
pelos clubes, ou se o núme-
ro de jogadores contamina-
dos até o momento está sen-
do excessivo. 

No caso do Flamen-
go, o número de infectados 
foi alarmante, mas mesmo 
com 19 atletas afastados 
pela contaminação, o jogo 
acabou sendo disputado. 
Segundo o secretário-geral 
da CBF, Walter Feldman, um 
jogo só poderá ser adiado, 
caso uma equipe não tenha 
um número mínimo exigido 
de jogadores aptos para jo-
gar, que segundo o protoco-
lo é de 13 atletas.

Aqui na Paraíba, o nú-
mero de infectados até 
agora nos 4 clubes que dis-
putam as Séries C e D é con-
siderado pequeno. O clube 
que teve mais jogadores tes-
tados positivos para o vírus 
é o Atlético de Cajazeiras. O 
Trovão Azul já registrou 7 
casos, com apenas duas ro-
dadas da Série D. O Botafogo 
vem em seguida, com o re-
gistro de 5 casos, em 8 jogos 
da Série C. O Belo é seguido 
do Treze com 3 casos em 7 
jogos, também da Série C, e 
o Campinense com apenas 
2 casos positivos, em duas 
rodadas da Série D.

Ao todo, foram regis-
trados apenas 15 casos nas 
4 equipes do Estado, o que 
é considerado um número 
muito pequeno pela CBF, e 
não tem interferido no an-
damento das partidas en-
volvendo os clubes da Pa-
raíba, com exceção do jogo 
Treze e Imperatriz, mas foi 
a equipe do Maranhão que 
teve quase todo o elenco 
contaminado pelo vírus. 
Os departamentos médicos 
das 4 equipes asseguram 
que o protocolo está sendo 
cumprido à risca, e não há 
perigo de surgir um surto 
como o que aconteceu com 
o Flamengo. Até o momento, 
nenhum dos clubes paraiba-
nos tiveram casos positivos 
confirmados para as roda-
das do meio e do próximo 
final de semana.

Segundo Walter Feld-
man foram realizados 475 
jogos em todo o país, com 
18 mil testes e apenas 7 jo-
gos foram adiados por causa 
de contaminação. Ele afirma 
que os índices são decres-
centes de contaminação. “A 
gente consegue estabelecer 
parâmetros dentro do sis-
tema de futebol. Atividades 
realizadas fora, só podemos 
recomendar que haja um 
acompanhamento. Nós te-
mos toda a segurança cien-
tífica. Os números são de 
segurança e saúde para atle-
tas, comissão técnica e tra-
balhadores em geral”, afir-
mou o dirigente da CBF, em 
entrevista à Agência Estado.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br 

Foto: Cassiano Cavalcanti/Treze

Três jogadores do Treze 
testaram positivo para a 
covid-19 desde o início do 
Campeonato Brasileiro da Série C

Contra o Floresta-CE

Atlético tenta primeira vitória na Série D 
para fugir da zona de rebaixamento

O Atlético de Cajazeiras 
tenta hoje a sua primeira 
vitória no Campeonato Bra-
sileiro da Série D. O “Trovão 
Azul” vai enfrentar o Flo-
resta do Ceará, pela tercei-
ra rodada da competição. 
A partida está programada 
para as 15h30, no Estádio 
Domingão, em Horizon-
te-CE. O árbitro central da 

partida será o baiano Iri-
naldo Jorge dos Santos Sil-
va e os árbitros assistentes 
serão Anderson Moreira de 
Farias e Anderson da Silva 
Rodrigues, ambos do Ceará.

O Atlético não come-
çou bem a sua participação 
na Série D. O time perdeu 
na estreia, dentro de casa, 
para o Globo por 2 a 1. No 
jogo seguinte foi derrota-
do pelo Salgueiro por 1 a 
0, em Salgueiro. Sem ne-

nhum ponto conquistado 
até o momento, o clube é 
o lanterna do grupo A3. 
O jogo de hoje está sendo 
encarado pelos atleticanos 
como uma decisão, porque 
uma nova derrota dimi-
nuirá bastante as chances 
de classificação da equipe 
para a próxima fase.

O técnico Ederson 
Araújo tem alguns proble-
mas para escalar a equipe. 
Carioca e Testinha estão 

lesionados. Guilherme está 
cumprindo suspensão au-
tomática e Gean e Wallace 
que testaram positivo para 
covid, já se recuperaram, 
mas como não vinham trei-
nando, não deverão jogar.

Diante de tantos pro-
blemas, Ederson Araújo 
não definiu ainda a esca-
lação da equipe, o que fará 
apenas momentos antes da 
partida. Os jogadores rela-
cionados para o jogo são 

os seguintes: Ariel, Bruno 
Goncalves, Costela, Cus-
tódio, Davi, Edgar, Egon, 
Enercino, Gabriel, Hytalo, 
Iranilson, Jean Santos, Je-
ferson, Mendes, Michel, Pa-
chu, Patrick, Paulinho, Peu 
e Wesley.

A equipe do Floresta 
está em uma situação um 
pouco melhor do que o 
time paraibano. O clube é 
o sexto colocado na tabe-
la de classificação, com 1 
ponto. O Floresta perdeu 
na estreia para o Afogados 
por 1 a 0, em Pernambuco, 
e depois empatou em casa 
com o América em 1 a 1.

O time cearense é diri-
gido por um velho conhe-
cido do torcedor paraiba-
no, Leston Júnior, que já 
dirigiu o Botafogo. Ele não 
forneceu a escalação da 
equipe para esta terceira 
partida na Série C, mas em 
entrevista a uma rádio cea-
rense, disse que o Floresta 
tem que aproveitar o fator 
casa para conseguir a pri-
meira vitória na competi-
ção e encostar nos primei-
ros colocados.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Instagram/Atlético

Jogadores do Atlético em 
ação durante treinamento 
coletivo visando mais 
um jogo no Campeonato 
Brasileiro da Série D
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Ansiedade e stress gerados pelo afastamento social e pelo medo da doença pioram os casos de insônia

Pandemia está afetando até 
mesmo o sono do brasileiro

Leucemia

Primeiro homem curado do HIV morre de câncer nos EUA

Timothy Ray Brown, a 
primeira pessoa conhecida 
a ser curada da infecção de 
HIV no mundo, morreu na 
Califórnia (EUA) após retor-
no de um câncer terminal, 
informou seu companheiro, 
Tim Hoeffgen, ontem, 30. 
“É com grande tristeza que 
anuncio que Timothy fale-
ceu cercado por mim e ami-
gos, após uma batalha de 5 
meses contra a leucemia”, 
escreveu em um post no 
Facebook. Hoeffgen disse 
que Brown era seu “herói” 
e “a pessoa mais doce do 
mundo”.

Brown, nascido em 11 
de março de 1966, ficou 
conhecido como o “Pacien-
te de Berlim”. A doença foi 
eliminada em 2007 após 
ele receber o transplante de 
um doador com resistência 
natural ao vírus da Aids. O 

caso do americano fasci-
nou e inspirou uma gera-
ção de médicos e pacientes 
infectados, oferecendo um 
vislumbre de esperança de 
que um dia será encontrada 
uma cura.

“Devemos a Timothy e 
seu médico, Gero Huetter, 
uma grande gratidão por 
abrir a porta para os cien-
tistas explorarem o concei-
to de que a cura para o HIV 
é possível”, disse Adeeba 
Kamarulzaman, presidente 
da Sociedade Internacional 
de Aids Society (IAS, na si-
gla em inglês). Brown dis-
cursou em uma conferência 
sobre Aids na IAS depois de 
obter sucesso no seu trata-
mento.

Brown foi diagnostica-
do com HIV em 1995, en-
quanto vivia na capital ale-
mã, e em 2006 também foi 
diagnosticado com um tipo 
de câncer no sangue conhe-

cido como leucemia mieloi-
de aguda.

Embora Brown tenha 
permanecido livre do HIV 
por mais de uma década 
após o tratamento, ele teve 
uma recaída mais agressiva 
da leucemia no ano ante-
rior. Seus médicos disseram 
que o câncer de sangue se 
espalhou para sua coluna 
e cérebro, e, recentemente, 
ele esteve em cuidados pa-
liativos na cidade natal de 
Palm Springs.

Tratamento
Na época em que Bro-

wn foi diagnosticado com o 
câncer, o médico Gero Huet-
ter, especialista em câncer 
sanguíneo da Universidade 
de Berlim, defendia que um 
transplante de medula era 
a melhor chance para que 
o paciente sobrevivesse e 
propôs utilizar o procedi-
mento também para tentar 

curá-lo do HIV, com a parti-
cipação de um doador com 
uma rara mutação genética 
que fornece resistência na-
tural ao vírus da Aids.

Esse tipo de tratamen-
to envolve a destruição do 
sistema imunológico do 
paciente e o transplante 
de células-tronco com uma 
mutação genética chamada 
CCR5, que resiste ao HIV. 
Apenas uma pequena pro-
porção de pessoas - a maio-
ria delas descendentes do 
norte da Europa - tem a mu-
tação CCR5 que as torna re-
sistentes ao vírus causador 
da Aids. Esse e outros fato-
res tornaram o tratamento 
caro, complexo e altamente 
arriscado.

O primeiro transplante 
de Brown ocorreu em 2007, 
mas foi apenas parcialmente 
bem-sucedido, pois o vírus 
do HIV sumiu, mas a leucemia 
permaneceu. Para Huetter, o 

caso de Brown foi um tiro no 
escuro. Ele teve um segundo 
transplante do mesmo doa-
dor em março de 2008. Desde 
então, testava repetidamente 
negativo para HIV.

Aids
Mais de 37 milhões de 

pessoas em todo o mundo 
estão atualmente infecta-
das com o HIV, e a pandemia 
da Aids matou cerca de 35 
milhões de pessoas desde 
que começou na década de 
1980. Os avanços médicos 
nas últimas três décadas le-
varam ao desenvolvimento 
de combinações de medi-
camentos conhecidas como 
terapias antirretrovirais 
que podem manter o vírus 
sob controle, permitindo 
que muitas pessoas vivam 
com o vírus por anos.

Sharon Lewin, presi-
dente eleito do IAS e espe-
cialista em HIV no Doherty 

Institute da Austrália, disse 
que Brown era “um defen-
sor” de manter a cura do HIV 
na agenda. “É a esperança da 
comunidade científica que 
um dia possamos honrar seu 
legado com uma estratégia 
segura, econômica e ampla-
mente acessível para alcan-
çar a remissão e cura do HIV.”

Um segundo paciente, 
Adam Castillejo, que era co-
nhecido como “o paciente 
de Londres” até revelar sua 
identidade este ano, tam-
bém está em remissão do ví-
rus após ter feito um trans-
plante em 2016 semelhante 
ao de Brown. Em uma con-
ferência em julho, pesquisa-
dores também disseram que 
podem ter alcançado uma 
remissão de longo prazo em 
um homem do Brasil usando 
uma combinação poderosa 
de drogas destinadas a libe-
rar o HIV de seu corpo. (Com 
agências internacionais).

Agência Estado

Pandemia e risco de 
contágio, morte, isolamento 
social com afastamento de 
pessoas queridas, dificulda-
de financeira, desemprego, 
incerteza em relação ao fu-
turo. São muitos os motivos 
que têm abalado o sono nos 
últimos meses. Desde março 
uma série de pesquisas e le-
vantamentos mostram que a 
pandemia transformou noi-
tes de sonho em pesadelo. 

A aposentada Salomé 
Lucena é uma dessas pessoas 
que têm sofrido para ter uma 
noite tranquila. Vale destacar 
que o sono nunca foi proble-
ma para a entrevistada que 
costumava dormir em média 
oito horas por dia, tempo 
indicado para uma pessoa 
idosa. Mas não era só isso, 
havia qualidade no sono. “Eu 
dormia por volta das 23h e 
acordava às 7h. Só levantava 
uma vez para tomar água e 
pronto, acordava nova”. 

Mas justamente em 
março as coisas começaram 
a mudar e hoje uma noite 
de sono tranquila não acon-
tece com tanta frequência, 
pelo contrário, muita vezes 
é interrompida por pen-
samentos e preocupações. 
“Acordar pra tomar água sig-
nifica muitas vezes passar 
uma, duas horas pensando 
na vida. Tem ocasiões que eu 
vejo o dia amanhecer”. 

A idosa confessou que 
até sonha com a pandemia. 
“Que estou sem máscara na 
rua e está todo mundo de 
máscara, apontando pra mim. 
Sonho lavando as mãos… Dia 
desses acordei assustada 
quando sonhava que estava 
no meio de uma multidão, 
não lembro onde e nem do 
que se tratava só lembro que 
dei um pulo da cama”. 

As preocupações, disse, 

não são apenas em relação 
à pandemia ou consequên-
cias desse contexto atual, 
mas o fato de estar vivendo 
um momento tão atípico in-
fluenciou na alteração do 
sono, acredita a entrevis-
tada. “Mesmo quando não 
penso em nada relacionado 
à doença, ainda assim eu 
acredito que de maneira in-
consciente o que vivemos 
nesses últimos seis meses 
tem pesado bastante”. 

Já no caso da professora 
Thais Venâncio, foi a ociosi-
dade a principal responsável 
por tirar o sono. Longe das 
piscinas, onde ministra aula 
de natação para crianças, a 
entrevistada se viu em uma 
situação que jamais imagi-
naria. “Aí foi a mudança total 
da rotina. Primeiro o afasta-
mento completo do trabalho 
e em seguida veio o pânico e 
o medo”. 

As horas de sono co-
meçaram a diminuir de sete 
para quatro por noite, em 
média. “Muitas vezes acor-
dava ainda no escuro, bem 
cedo. Outras tantas virava 
a noite, não dormia nada”. 
Thais conta que o fato de ver 
amigos próximos adoecen-
do, colaborou para o agrava-
mento da situação. 

“Foi quando eu decidi 
estabelecer uma rotina com 
exercícios, atividades com 

meu filho, cortei a televisão 
e as notícias ruins, deixei de 
deitar durante o dia”. Foram 
três meses dormindo mal, 
mas hoje Thais comemora a 
volta à normalidade. 

São inúmeros os moti-
vos que podem levar alguém 
a perder o sono. Uma car-
tilha lançada ano passado 
pela Associação Brasileira 
do Sono (ABS), organização 
formada por médicos, fisio-
terapeutas, fonoaudiólogos, 
psicólogos, entre outros 
profissionais que estudam o 
tema, apontou alguns: estilo 
de vida não saudável, dor, 
medicamento, menopausa. 
Mas em tempos de pande-
mia são os problemas rela-
cionados à saúde mental os 
grandes vilões. 

“São muitas as incerte-
zas e preocupações e tudo 
isso pode propiciar quadros 
tanto de ansiedade quanto 
de depressão, além de ou-
tros”, coloca o psiquiatra 
Adriano Menezes. O especia-
lista conta que a demanda 
proveniente desse período 
que o mundo está atraves-
sando tem provocado pro-
cessos de pensamento acele-
rado, que atinge diretamente 
o sono provocando a falta ou 
a diminuição dele. 

“Que é o que conhece-
mos por insônia que pode 
ser inicial, quando a pessoa 
não consegue conciliar o 
sono; intermediária, quando 
acorda várias vezes; e a tar-
dia, quando a pessoa acorda 
cedo e não consegue mais 
dormir”, detalha.

E não é novidade para 
ninguém que uma boa noite 
de sono é essencial. Quando 
adormece o corpo passa por 
uma espécie de processo de 
recarga que gera inúmeros 
benefícios. Além da recupe-
ração muscular, uma noite 
bem dormida ajuda a impul-
sionar o sistema imunológi-

co, protege o sistema cardio-
vascular, melhora a memória, 
o humor, o rendimento nos 
estudos e no trabalho, por 
esses e outros tantos motivos 

é essencial que se busque um 
sono tranquilo e restaurador. 
Quando isso não acontece 
as consequências aparecem. 
“Podem ser orgânicas e psí-

quicas. Causando um proces-
so psicótico reativo, além de 
fadiga, cansaço, indisposição, 
dificuldade de interação e ra-
ciocínio”. 

DIcAs PArA DormIr mElHor

n Ainda segundo a cartilha criada pela Associação Brasileira do Sono (ABS) existem 
algumas recomendações que podem auxiliar tanto a iniciar quanto manter o mere-
cido repouso, são elas:
n Identificar o melhor ambiente e posição para dormir. Travesseiros e colchões, se-
gundo a cartilha, também influenciam na qualidade do sono;
n Não ficar na cama se não estiver sonolento: A orientação é sair do quarto e pro-
curar um lugar silencioso para relaxar e só retornar quando estiver, de fato, com 
sono;
n Evitar discussões e argumentações no período da noite;
n Tentar terapias de relaxamento e outras técnicas que auxiliem no processo;
n Reservar tempo durante o dia para se concentrar nos problemas, isso pode dimi-
nuir as preocupações noturnas;
n Evitar cochilos prolongados durante o dia. O indicado é escolher um momento 
para que isso aconteça, meia hora após o almoço, por exemplo;
n Em caso de persistência, a orientação da ABN é procurar um médico

Fazer exercícios físicos e se 
desligar das notícias ajudou a 
professora Thais Venâncio a 
recuperar as noites de sono

Foto: Arquivo pessoal

Uma noite bem dormida 
traz benefícios ao sistema 
imunológico, protege o 
sistema cardiovascular, 
melhora a memória, o 

humor, o rendimento nos 
estudos e no trabalho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00102/2020
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 DV00102/2020, 
que objetiva: Aquisição de kit de enxoval para atender as gestantes em situação de vulnerabilidade 
social atendidas pelo Programa Criança Feliz da Secretaria de Assistência Social de Areia-PB; RA-
TIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLAUDIA CIBELE ARAUJO 
DE SOUZA 00876867409 - R$ 9.469,50.

Areia - PB, 30 de Setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00107/2020
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 DV00107/2020, 
que objetiva: Aquisição de Cano PVC para manutenção das redes de distribuição de água nas 
comunidades do município de Areia-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - R$ 16.442,55.

Areia - PB, 30 de Setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00110/2020
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 
DV00110/2020, que objetiva: Aquisição de Cadeira de banho a fim de atender a ordem judicial n° 
0800005-78.2020.8.15.0071 para a Secretaria de Saúde - Areia/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - R$ 1.085,00.

Areia - PB, 30 de Setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00111/2020
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 DV00111/2020, 
que objetiva: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou Jurídica(s) para Prestação de Serviço de 
Transporte da Equipe Técnica da Rede Municipal de Saúde - Areia/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FELIPE DA SILVA LIMA - R$ 6.300,00.

Areia - PB, 30 de Setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00015/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Pneus e Câmaras de Ar, que tem como objetivo atender à Frota de Veículos Pertencentes e/
ou Locados a esta Edilidade; ADJUDICO o seu objeto a: RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA 
SILVA EIRELI - R$ 329.354,00.

Arara - PB, 29 de Setembro de 2020
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00015/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Pneus e Câmaras de Ar, que tem como objetivo atender à Frota de Veículos Pertencentes e/ou 
Locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 329.354,00.

Arara - PB, 30 de Setembro de 2020
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2020, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios para doação de cestas básicas, destinadas as famílias em vulnerabilidade social, 
atingidas pelos efeitos da pandemia do COVID–19; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: KL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 94.030,80.

Belém - PB, 30 de Setembro de 2020
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para doação de cestas básicas, destinadas as famí-
lias em vulnerabilidade social, atingidas pelos efeitos da pandemia do COVID–19. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – 
Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Bens, materiais para distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00094/2020 - 30.09.20 - KL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 94.030,80.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições por percentual de desconto em peças automotivas originais e outros, 
conforme termo de referência para melhor atender a frota de veículos da Administração Municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.30.00 – Material de Consu-
mo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00095/2020 - 30.09.20 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COM. DE 
PEÇAS PARA VEÍC AUTOMOTORES - R$ 444.750,80.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2020, que objetiva: Aquisições por 
percentual de desconto em peças automotivas originais e outros, conforme termo de referência 
para melhor atender a frota de veículos da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COM. DE PEÇAS PARA VEÍC 
AUTOMOTORES - R$ 444.750,80.

Belém - PB, 30 de Setembro de 2020
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma da Unidade 
Escolar Alice de Melo Viana, Rua Nova – Belém/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00006/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIO / OUTROS: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO 
ORÇAMENTO VIGENTE 2020. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. 
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM/PB e LISBOA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ sob o 
nº 29.769.351/0001-43 - CT Nº 00096/2020 – 30/09/2020 – R$ 144.226,48 (Cento e Quarenta e 
Quatro Mil Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO–PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00013/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS DO MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONVÊNIO Nº 865915/2018, PROPOSTA Nº DA PROPOSTA: 
029082/2018 – E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 02.060 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRA–ESTRUTURA E DESENV. URBANO; 20 605 0025 1027 CONSTRUÇÃO, 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO; 4490.51 99 1510 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 28/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: 
CT Nº 00173/2020 - 28.09.20 - GILCIMARA AVILA BATISTON - R$ 287.410,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS – PB
TOMADA DE PREÇO Nº. 00002/2020

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

de Licitação, designado pela Portaria nº 056/2020, de 02 de janeiro de 2020, torna público, para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve umADENDONa Ata de Resultado de 
Proposta da licitação em epígrafe, publicado no Diário Oficial União do dia 02/06/2020, página 172, 
Diário Oficial do Estado da Paraíbas do dia 03/06/2020, página 39 e no Jornal A União do mesmo 
dia, página 17, contendo a seguinte alteração:

Onde se lê:
• R$ 116.552,03.
Leia-se:
• R$ 116.562,03.

Caraúbas – PB,30 de Setembro de 2020.
SonildoHostio da Silva

Presidente da CPL

REFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS – PB
TOMADA DE PREÇO Nº. 00002/2020

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

de Licitação, designado pela Portaria nº 056/2020, de 02 de janeiro de 2020, torna público, para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve umADENDONo Termo de Homolo-
gação e Adjudicação da licitação em epígrafe, publicado no Diário Oficial União do dia 12/06/2020, 
página 158, Diário Oficial do Estado da Paraíbas do dia 11/06/2020, página 29 e no Jornal A União 
do mesmo dia, página 17, contendo a seguinte alteração:

Onde se lê:
• R$ 116.552,03.
Leia-se:
• R$ 116.562,03.

Caraúbas – PB,30 de Setembro de 2020.
SonildoHostio da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS – PB
TOMADA DE PREÇO Nº. 00002/2020

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

de Licitação, designado pela Portaria nº 056/2020, de 02 de janeiro de 2020, torna público, para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve umADENDONo Extrato de Contrato 
da licitação em epígrafe, publicado no Diário Oficial União do dia 18/06/2020, página 177, Diário 
Oficial do Estado da Paraíbas do dia 18/06/2020, página 56 e no Jornal A União do mesmo dia, 
página 18, contendo a seguinte alteração:

Onde se lê:
• R$ 116.552,03.
Leia-se:
• R$ 116.562,03.

Caraúbas – PB,30 de Setembro de 2020.
SonildoHostio da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do 
dia 19 de Outubro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de uma empresa especializada em Construção Civil, para pavimentação e drenagem 
da Rua (Rua principal do Distrito de Inhauá) do Município de Cuité de Mamanguape. 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 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 994019006. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 30 de Setembro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 06 de Outubro 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00001/2020, 
que objetiva: Locação de um Veículo tipo passeio, destinado ao Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal de Cuité de Mamanguape. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua da Matriz, 107 - Centro 
- Cuité de Mamanguape - PB. Telefone: (83) 99401-9006. 

Cuité de Mamanguape - PB, 30 de Setembro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
da Matriz, 107 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um Veículo 
tipo passeio, destinado ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99401-
9006. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 30 de Setembro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 11:00 horas do dia 16 de 
Outubro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
medicamentos para pacientes do município de Cacimba de Dentro/PB por determinação Judicial, 
para o exercício de 2020. 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 078/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 30 de Setembro de 2020.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para realização 

de exames de bioquímica, hematologia, coagulação, gasometria e imuno-hormônio com manutenção 
preventiva, corretiva, e instalação de software e gerenciamento, realização de exames de análises 
clínicas, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro.

Processo Administrativo: 200930PE00004
Data da sessão: 16/10/2020.
Horário de Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL)
Recursos: Próprios e Federais.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 981971
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br; www.cacimbadedentro.pb.gov.br 

Cacimba de Dentro - PB, 30 de setembro de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos Diversos à serem entregues de forma parcelada, 

destinados a iluminação Pública do Município de Cacimba de Dentro/PB, para o exercício de 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 
– RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁ-
RIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00076/2020 - 19.08.2020 - GOIAS LED MATERIAIS 
ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI - ME - R$ 18.372,20; CT Nº 00077/2020 - 19.08.2020 - L. 
A. D. COM. E SERVICOS EIRELI - R$ 10.136,50; CT Nº 00078/2020 - 19.08.2020 - SHOPPING 
DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA - EPP - R$ 85.303,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Informática de forma parcelada para o funcionamento das atividades vinculadas as Secretarias 
de Administração e Finanças, Educação, Saúde, Ação Social e Infraestrutura da Prefeitura Municipal 
de Cacimba de Dentro, para o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA – ME - R$ 51.172,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 22 de Setembro de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2020, que objetiva: Aquisição de peças e 
materiais diversos de forma parcelada destinados a manutenção dos veículos de propriedade do 
Município de Cacimba de Dentro/PB, para o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 
94.300,00; PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA – ME - R$ 99.750,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 22 de Setembro de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Mobiliário em Geral para atender as necessidades dos CREIs e Escolas 

da Rede Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
21.4000 Secretaria Municipal de Educação 21.400.12.365.0027.1010 Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente para Creches 111 Recursos Ordinários; 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e 
Material Permanente 21.4000 Secretaria Municipal de Educação 21.400.12.361.0027.1009 Aquisi-
ção de Equipamentos e Material Permanente para Ensino Fundamental; 111 Recursos Ordinários; 
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00083/2020 - 25.09.20 
- Beta Solution Comércio Eletro Eletrônico LTDA ME - R$ 1.620,00; 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00053/2020

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 DP00053/2020, 
que objetiva: Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das atividades 
do novo serviço de saúde CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID–19 conforme especificação; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 1.567,40; MENEZES & PONTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA-
RES L - R$ 6.604,00; NORDESTE HOSPITALAR LTDA - R$ 9.428,00; SR PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA - R$ 52.940,00.

Conde - PB, 14 de Setembro de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00053/2020. OBJETO: Aquisição de material médico 

hospitalar para atender as necessidades das atividades do novo serviço de saúde CENTRO DE 
ENFRENTAMENTO A COVID–19 conforme especificação. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei 
Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Departamento de Compras. RATIFICAÇÃO: 
Secretária Municipal de Saúde, em 14/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das atividades 

do novo serviço de saúde CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID–19 conforme especificação. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00053/2020. DOTAÇÃO: Reserva orçamentária 
no valor de R$ 71.138,80 (Setenta e um mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos) 21600 
Secretaria Municipal de Saúde 10 Saúde 122 Administração Geral 0034 Cidade Unida e Saudável 
– SUS 2070 Enfrentamento da Emergência COVID–19 4490520000 Equipamentos e material perma-
nente 211 Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00169/2020 - 25.09.20 até 24.12.20 - NORDESTE 
HOSPITALAR LTDA - CNPJ 04.922.653/0001-89 - R$ 9.428,00; CT Nº 00172/2020 - 16.09.20 até 
15.12.20 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ 40.787.152/0001-09 - R$ 1.567,40. LOCAL 
DE ENTREGA: Neste Município.

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

CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO:Termo Aditivo Nº 04 Ao Contrato Nº 00028/2017 PARTES: STTP / SN SINALIZA-
DORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA. OBJETO DO ADITIVO: Acréscimo de Valorde R$ 124.522,13 
- Mantendo as demais Cláusulas Inalteradas, Oriundas da Adesão a ata de Registro de Preço 
00003/2017/STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: 
Felix Araújo Neto / Sn Sinalizadora Nacional E Serviços Ltda. Assinatura: 24 de Setembro de 2020. 

Felix Araújo Neto
Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP033/2020
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 DP0033/2020, 
que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica Posto Santa Maria Combustíveis e Conveniências 
Ltda, CNPJ: 08.932.269/0001-18, para prestar fornecimento de Combustíveis para abastecimento 
da frota municipal, sendo o abastecimento realizado na cidade de João Pessoa/PB, conforme 
especificações contidas no termo de referência, fundamentada no Art. 24, Inciso V, da Lei 8.666, 

já que duas sessões públicas, sendo uma do Pregão Eletrônico Nº 002/2020 e outra do Pregão 
Eletrônico nº 003/2020, foram licitações Desertas; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a pessoa jurídica: Posto Santa Maria Combustíveis e Conveniências 
Ltda, CNPJ: 08.932.269/0001-18, com endereço a Rua Cel. Benevenuto Gonçalves, nº 20, Bairro: 
Mangabeira, Cidade: João Pessoa/PB, com o valor total de R$ 142.300,00 (Cento e quarenta e 
dois mil e trezentos reais). 

Coremas - PB, 25 de setembro de 2020
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº145/2019

Pregão Presencial Nº008/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/PB.Contratada:Rita 
Maria de Lacerda Souza-ME, CNPJ: 09.016.703/0001-82, Considerandoa necessidade de conti-
nuação do fornecimento dos produtos contratados e o acréscimo dos quantitativos em até 25% 
(Vinte e cinco por cento).Desta forma fica aditivado ao valor total de R$ 175.425,09 (Cento setenta 
e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e nove centavos), ao valor total contratado.Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo 
aditivo.Partes:Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) ea Sra.Rita M. de L. Souza(Pela contratada).

Coremas/PB,30de setembrode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 169/2020

Dispensa de Licitação nº DP0033/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: 
Posto Santa Maria Combustíveis e Conveniências Ltda, CNPJ: 08.932.269/0001-18. Valor total 
contratado:R$ 142.300,00 (Cento e quarenta e dois mil e trezentosreais). Objeto: Prestar forneci-
mento de Combustíveis para abastecimento da frota municipal, sendo o abastecimento realizado na 
cidade de João Pessoa/PB, conforme especificações contidas no termo de referência, fundamentada 
no Art. 24, Inciso V, da Lei 8.666, já que duas sessões públicas, sendo uma do Pregão Eletrônico 
002/2020 e outra do Pregão Eletrônico 003/2020, foram licitações Desertas. Fonte: Recursos 
Próprios do Município de Coremas (Ordinário). Dotação: Constante no QDD/2020. Vigência: Até 
31/12/2020. Partes Contratantes: Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr.Evaldo 
de Sousa Nóbrega (Pela contratada). 

Coremas/PB, 28 de setembro de 2020
Francisca Das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2020

Pregão Presencial Nº 005/2020.Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Civiltec 
Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 02.287.686/0001-79.Valor total contrato: R$ 74.000,00 (Setenta 
e quatro mil reais).Objeto:Prestar serviços na Elaboração e execução de um projeto de energia solar 
com o fornecimento de todos os equipamentos necessários para geração de energia para Fórum 
da Cidade de Coremas/PB, conforme termo de referência.Fonte de Recurso: Recursos Próprios 
do Município de Coremas. Dotação: 02.05 Secretaria de Saúde, 10 301 3019 2032 Manutenção da 
Secretaria de Saúde, 659 3390.30 Material de consumo; Dotação:02.06 (Secretaria Municipal de 
Urbanismo), 15 122 3055 2041 (Manutenção da Secretaria de Urbanismo - Infra-Estrutura), Ficha 
Nº 1113, Elemento de Despesa: 4490.52 00 001 (Equipamentos e Material Permanente), Ficha 
Nº 1105, Elemento de Despesa: 3390.39 00 001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 
conforme QDD/2020, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) 
aprovado por lei para o exercício seguinte. Entrega dos serviços:Será até 120 (Cento e vinte dias).
Vigência do contrato:Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura. Partes: Francisca 
das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Demerval Pereira Reseno Filho(Pela contratada).  

Coremas/PB, 28 de setembro de 2020.
Francisca das Chagas. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°0003/2020
A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Av. Major Augusto Bezerra, 02, Centro – Dona Inês/PB, Cha-
mada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, considerando o 
disposto no art. 21, da Lei 11.947/2009, Resolução CD/FNDE 23/2013, Resolução CD/FNDE 04/2015 
e Resolução CD/FNDE 02/2020. Os grupos informais e/ou formais interessados deverão apresentar 
sua documentação e projeto de venda até o dia 21 de outubro de 2020, às 09:00 horas. Informações: 
no horário das 07:30 às11:30 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058.

Dona Inês/PB, 29 de setembro de 2020.
MARIA GORETE DA SILVA

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de construção 

de área de recreação coberta na Escola Mun. Poeta João Galdino, no Sítio Caiçara, neste Municí-
pio. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Dona Ines:06.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.361.2007.1008. 
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 26/03/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00114/2020 - 28.09.20 - 
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - R$ 229.812,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.095/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020
OBJETIVO Aquisição parcelada de peças para veículos leves e pesados, destinados a frota de 

veículos do município, bem como os carros agregado conforme termo de referência anexo I do 
Edital e seus Anexos.

A reunião dia 13 de outubro de 2020. as 10;30hs, na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segunda a sexta de 
08;00 a 12;00hs

Desterro– PB, 29 de setembro de 2020.
Francisco de Assis Ferreira Silva

Pregoeiro Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.040/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 3º. REUNIÃO

OBJETIVO: Contratações de serviços de fornecimento de refeições pronta (tipo almoço,) des-
tinado aos servidores e prestadores de serviços quando estiver a serviço do município, ante as 
condições estabelecidas no anexo I e Edital

A reunião dia 13 de outubro de 2020 as 13:00 hs na sala da CPL, informação no endereço 
Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 12h.

Desterro - PB, 29 de agosto de 2020
Francisco de Assis Ferreira Silva

Pregoeiro Oficial/PMD  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 14 de outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item,para: Aquisição parcelada 
de material médico hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB,30 de Setembro de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº00030/2020

OBJETO: Aquisição de Material Gráfico. LICITANTES VENCEDORES:ALEXANDRO SILVA 
DE OLIVEIRA 03291831411;MARIA L CAMINHA DA SILVA;MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI, 
RICARDO GOMES DA SILVA. LICITANTES INABILTADOS:  GRAFICA E EDITORA SANTA PAULINA 
LTDA, descumprimento do item 9.2.13, 9.2.14; MARCOS B DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI, descumprimento do item 9.2.13; ECO PRINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIdescum-
primento do item 9.2.13 PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI 
UTIL, descumprimento do item 9.2.13. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão. Maiores informações 
através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00. 

Gurjão - PB, 30 de setembro de 2020.
DIÊGO GURJÃO RAMOS–Pregoeiro substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 

o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
006/2020, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNI-
CÍPIO DE GURJÃO - PB, como segue: EMPRESAS INABILITADAS:Não Houve; EMPRESAS 
HABILITADAS:CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA, ESPLENDOR CONSTRUÇÕES LTDA, F V 
DOS SANTOS EIRELI, MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, RANULFO TOMAZ 
DA SILVA.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 
09/10/2020, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações, questiona-
mentos, solicitações de vistas ou recursos administrativos, deverão ser enviadas 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, 30 de setembrode 2020
DIEGO GURJÃO RAMOS
Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 19.10.2020 às 14h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 13.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para pavimentação asfáltica no Distrito de Pipriri, de acordo Termo de Referência. Recursos Pró-
prios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do 
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário 
compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 30 de setembro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020
A Secretaria de Saúde do Município de Ingá, torna público que realizará, através de sua Comissão 

Setorial de Licitação, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020, para Credenciamento de profissionais 
médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, 
no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à 
Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Ingá - PB, no 
dia 14/10/2020 às 14:00 horas, no Auditório da Secretaria de Saúde de Ingá. Rua Francisco Farias 
Braga, s/n, Jardim Farias – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) (83) 3394-2517, 
até o dia 13/10/2020.

Ingá(PB), 30 de setembro de 2020.
JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAÚJO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 123/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: CRM COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 04.679.119/0001-93.
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, para atender as necessidades das 

Unidades Básicas de Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 15.198,47 (Quinze mil cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).
FONTES DE RECURSOS: Investimento e FUS.
VIGÊNCIA: 14/09/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 14 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 124/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 

16.826.043/0001-60.
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, para atender as necessidades das 

Unidades Básicas de Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 38.686,50 (Trinta e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta 

centavos).
FONTES DE RECURSOS: Investimento e FUS.
VIGÊNCIA: 14/09/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 14 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Proposta do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00041/2020, com o seu objeto Aquisição de medicamentos destinados a unidade 
Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) do Município de Igaracy – PB. Conforme especificação do 
edital. Sendo declarada HABILITADAS as empresas CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS – Valor 
mensal R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) e Valor global de R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos 
reais); JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELI – Valor mensal RS 2.000,00(Dois 
mil reais) e o valor global: R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Igaracy - PB, 30 de Setembro de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de CAMINHÃO COM CESTO AEREO Caminhão com cesto Aéreo de 13 

metros com as seguintes características mínimas: – Braço, lança e giro hidráulico; – lança de fibra 
de vidro de alta resistência (processo exclusivo); – Uma cesta de trabalho em fibra de vidro com 
degraus (650 x 650 x 1070); nivelamento automático da cestas através de cabo de aço; – sistema 
de basculante do cestão não hidráulico; – Rotação não continua – ângulo de giro – 380°; – Co-
mandos hidráulicos de centro aberto; – Válvulas. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00021/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 05.000 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 073 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00081/2020 - 30.09.20 - LELEKA PRODUCOES E LO-
CACOES EIRELI - R$ 16.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPMJP

 EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 004/2020

Pregão eletrônico: 023/2020. Ata de registro de preço: 001/2020
Contratante: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa/PB – IPMJP, CNPJ: 

40.955.403/0001-09 Contratado: META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 29.903.019/0001-
20 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de instalação de aparelhos de 
ar-condicionado. Perfazendo um total de R$ 4.475,00 (quatro mil e quatrocentos e setenta e cinco 
reais) Fundamento Legal: art. 57 da Lei 8.666/93.

João Pessoa, 30 de setembro de 2020
Roberto Wagner Mariz Queiroga

Superintendente IPMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 044300/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.026/2020
DATA DE ABERTURA: 15/10/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIO-

LÓGICOS E INSUMOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 831543, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº     5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 30 de Setembro de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 055352/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.027/2020
DATA DE ABERTURA: 19/10/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍ-

MICOS DE LAVANDERIA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 837789, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 30 de Setembro de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.054/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030024
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMEN-

TOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da sessão: 14/10/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes
João Pessoa, 30 de setembro de 2020.

Dalpes Silveira de Souza 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09067/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09050/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/007595
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SECANTE PARA 

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA.
O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09050/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: DELTA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 17.602.864/0001-86 FONE/FAX: (84) 
3089-0824 END.: RUA ARAPONGA, 455- BOSQUE DOS EUCALIPTUS, SÃO JOSÉ DE MIPIBU/
RN. CEP: 59.162-000 EMAIL: empenhos@deltarn.ind.br/licitacao@deltarn.ind.br

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

001 Unid

 Secante e abrilhantador 
de louças, utilizado na 
operação de enxágue 
em máquinas de lavar, 
através de dosadores 
eletrônicos, de 05 litros.

1.008

R$ 78,62
(Setenta e 
oito reais e 
sessenta e 
dois centa-

vos).

R$ 79.248,96
(Setenta e nove 

mil, duzentos 
e quarenta e 
oito reais e 

noventa e seis 
centavos).

DELTA

Valor Total: R$ 79.248,96 (Setenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa 
e seis centavos).

   
 João Pessoa, 28 de setembro de 2020

Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09063/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/064793
CHAVE Nº 838092
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE 

MARMITA.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 02/10/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
07/10/2020, às 09h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 01 de outubro de 2020.

João Pessoa, 30 de setembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Tomada de Preços n. 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, no uso de suas atribuições, CONVOCA a 

empresa: AWG ENGENHARIA LTDA CNPJ: 20.975.997/0001-02: vencedor da Tomada de Preços 
n.º 001/2020 para assinatura do contrato no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir da 
publicação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência 
do Direito de Contratar com a Prefeitura de Mamanguape. Maiores informações na COPELI situado 
a Rua Antenor Navarro, S/N, Centro – Mamanguape – PB –no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape -PB, 01 de Outubro de 2020.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação em 18 de Setembro de 2020 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL 

EIRELI com o valor total de R$ 41.345,00 (Quarenta e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais), 
a empresa MAXI COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME com 
o valor total de R$ 7.300,00 (Sete Mil e Trezentos Reais) e a empresa WW COMERCIAL EIRELI 
com o valor total de R$ 28.656,00 (Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais), pelas 
razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 22 de Setembro de 2020.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Eletrônico N.º 003/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Eletrônico para as Empresas: FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI com 
o valor total de R$ 41.345,00 (Quarenta e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais), a empresa 
MAXI COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME com o valor total 
de R$ 7.300,00 (Sete Mil e Trezentos Reais) e a empresa WW COMERCIAL EIRELI com o valor 
total de R$ 28.656,00 (Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais).

Mamanguape - PB, 22 de Setembro de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020, feito pela Comis-
são Permanente de Licitação em 19 de Agosto de 2020 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: COMERCIAL NORTE NORDESTE LRDA – ME ofertou 

o valor de R$ 7.016,00 (Sete Mil e Dezesseis Reais) a empresa R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 
INFORMÁTICA EIRELI – ME  ofertou o valor de R$ 39.950,00 (Trinta e Nove Mil, Novecentos e 
Cinquenta Reais) a empresa MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA 
– ME ofertou o valor de R$ 16.750,00 (Dezesseis Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) a empresa 
GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME ofertou o valor de R$ 69.900,00 (Sessenta e Nove Mil e 
Novecentos Reais) e a empresa LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE PROD. HOSP. EIRELI – EPP 
ofertou o valor de R$ 21.990,00 (Vinte e Um MIL Novecentos e Noventa Reais) e a empresa WW 
COMERCIAL EIRELI – EPP ofertou o valor de R$ 10.689,00 (Dez Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove 
Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 20 de Agosto de 2020.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 016/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para as Empresas: COMERCIAL NORTE NORDESTE LRDA – ME ofertou o valor de R$ 
7.016,00 (Sete Mil e Dezesseis Reais) a empresa R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 
EIRELI – ME  ofertou o valor de R$ 39.950,00 (Trinta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta Reais) 
a empresa MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA – ME ofertou o 
valor de R$ 16.750,00 (Dezesseis Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) a empresa GERALDO VIDAL 
DA NOBREGA – ME ofertou o valor de R$ 69.900,00 (Sessenta e Nove Mil e Novecentos Reais) 
e a empresa LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE PROD. HOSP. EIRELI – EPP ofertou o valor 
de R$ 21.990,00 (Vinte e Um MIL Novecentos e Noventa Reais) e a empresa WW COMERCIAL 
EIRELI – EPP ofertou o valor de R$ 10.689,00 (Dez Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais).

Mamanguape - PB, 20 de Agosto de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2020
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTEN-
ÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.

EMPRESAS: COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA – ME
CNPJ: 15.114.641/0001-44
GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME
CNPJ: 18.995.457/0001-49
LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE PROD. HOSP. EIRELI – EPP
CNPJ: 06.281.452/0001-75
MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA – ME
CNPJ: 14.402.647/0001-54
R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI – ME
CNPJ: 18.296.153/0001-93
WW COMERCIAL EIRELI – EPP
CNPJ: 19.835.542/0001-02
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA – ME
CNPJ: 15.114.641/0001-44

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL
9 SERVIDOR COMPLETO: SERVI-

DOR TORRE Processador Intel 
Xeon , Memoria RAM de 8GB 
DDR4 EM DIANTE, 2HDs de 
1TB | Garantia básica de 1 ano 
com atendimento no local. *RAID 
por software

LENOVO
ST50 UND 1 R$ 7.016,00 R$  7.016,00

 TOTAL: R$ 7.016,00

VENCEDOR:  GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME
CNPJ: 18.995.457/0001-49

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL
1 COMPUTADOR (DESKTOP–BÁ-

SICO): ESPECIFICAÇÃO MÍNI-
MA: QUE ESTEJA EM LINHA DE 
PRODUÇÃO PELO FABRICAN-
TE; COMPUTADOR DESKTOP 
COM PROCESSADOR NO MÍ-
NIMOINTELCORE I3 OU AMD 
A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 
(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 
GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 
08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 
(DOIS)MÓDULOS IDÊNTICOS 
DE 04 (QUATRO) GIGABYTES 
CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 
2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPE-
RANDO EM MODALIDADE DUAL-
CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL 
DEVE TER ARQUITETURA ATX, 
MICROATX, BTX OU MICROBTX, 
CONFORME PADRÕES ESTABE-
LECIDOS EDIVULGADOSNOSÍ-
TIO WW.FORMFACTORS.ORG, 
ORGANISMO QUE DEFINE OS 
PADRÕES EXISTENTES POS-
SUIR PELO MENOS 01 (UM) 
SLOT PCI–EXPRESS2.0X16OU 
SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA 
DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 
DE CHASSIS, COM ACIONADOR 
INSTALADO NO GABINETE; O 
ADAPTADOR DE VÍDEOINTEGRA-
DO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 
01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, 
POSSUIR SUPORTE AO MICRO-
SOFT DIRECTX 10.1 OU SUPE-
RIOR, SUPORTAR MONITOR ES-
TENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 
02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, 
SENDO PELO MENOS 01 (UMA) 
DIGITAL DOTIPOHDMI,DISPLAY 
PORT OU DVI; UNIDADE COMBI-
NADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO 
ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO 
USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM 
FIO)E MOUSE USB, 800 DPI, 2 
BOTÕES, SCROLL (COM FIO); 
MONITOR DE LED 19 POLEGA-
DAS (WIDESCREEN 16:9); INTER-
FACES DE REDE 10/100/1000 E 
WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; 
SISTEMA OPERACIONAL WIN-
DOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE 
COMPATÍVEL E QUE SUPORTE 
TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGI-
DA NO ITEM; GABINETE E PERI-
FÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR 
NA VERTICAL OU HORIZONTAL; 
TODOS OS EQUIPAMENTOS 
OFERTADOS (GABINETE, TE-
CLADO, MOUSE E MONITOR) 
DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES 
NEUTRAS DAS CORES BRANCA, 
PRETA OU CINZA, E MANTER 
O MESMO PADRÃO DE COR; 
TODOS OS COMPONENTES 
DO PRODUTO DEVERÃO SER 
NOVOS, SEM USO, REFORMA 
OU RECONDICIONAMENTO; 
GARANTIA DE 12MESES.

GMI VA-
LIANTY

+
PC TOP

UND 20 R$ 
3.495,00 R$ 69.900,00

 TOTAL: R$ 69.900,00

VENCEDOR:  LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE PROD. HOSP. EIRELI – EPP
CNPJ: 06.281.452/0001-75
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

2

Impressora Laser: (Co-
m u m ) E s p e c i f i c a ç ã o 
mínima: que esteja em 
linha de produção pelo 
fabricante; impressora 
laser com padrão de cor 
monocromático;resolução 
mínima de 1200 x 1200 
DPI velocidade de 35 
páginas por minuto PPM; 
suportar tama ofício; ca-
pacidade de entrada de 
200 páginas; ciclo men-
sal de 50.000 páginas; 
interface USB; permitir 
compartilhamento por 
meio de rede 10/100/100 
ethernet e WIFI 802.11 
b/g/n; suportar frente e 
verso automático; o pro-
duto deverá ser novo, 
sem uso, reforma ou re-
condicionamento garantia 
de 12 meses.

BROTHER
MFCL2740DW UND 10 R$ 2.199,00 R$ 21.990,00

 TOTAL: R$  21.990,00

VENCEDOR:  MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA – ME
CNPJ: 14.402.647/0001-54

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL
3 Projetor Multimídia (Datashow): 

Deve estar em linha de produ-
ção pelo fabricante, deve pos-
suir tecnologia LCD com matriz 
ativaTFTcom16milhõesdecores; 
Resolução mínima nativa de 
1024 x 768 e compatibilidade 
16:9; Deve possuir interfaces 
de comunicação sendo 01 
(uma) VGA e 01 (uma) HDMI; 
Deve possuir entrada USB; 
Luminosidade mínima de 2500 
lumens; Alto–falante integrado 
no projetor com o mínimo de 1W 
de potência; Alimentação auto-
mática 100–120V, 220–240V; 
Controle remoto IR, cabo de 
alimentação, cabo VGA; Manual 
do usuário; Suporta apresenta-
ções a partir de um pen–drive 
direto no projetor (sem ousode 
pc);O equipamento deverá ser 
novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; Garantia 
mínima de 12 meses.

ACER UND 5 R$ 2.200,00 R$ 11.000,00

4 Tela de Projeção: Deve estar 
em linha de produção pelo 
fabricante; Tela projeção com 
tripé retrátil manual; Áreavis
ualdeaproximadamente1,80x
1,80 m (+ ou – 10%); Deverá 
possuir estojo em alumínio com 
pintura eletrostática resistente 
a riscos e corrosões;Possuir 
poste central com resistência 
e sustentação suficiente para 
atender a especificação da tela 
citada acima; Deverá possuir 
superfície de projeção do tipo 
matte white (branco opaco) ou 
similar, que permita ganho de 
brilho;possuir bordas pretas 
que permita enquadramento da 
imagem; O equipamento deverá 
ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; Garantia 
mínima de12meses.

TESS UND 5 R$ 700,00 R$ 3.500,00

5 Impressora térmica não fiscal, 
método de impressão térmico, 
velocidade de impressão 250 
mm/s; interface de comunica-
ção USB padrão, opcionais: 
Ethernet, Wi–fi e serial; Guilho-
tina (vida útil) de 2milhões de 
cortes; MTBF (confiabilidade) 
de 200 Km; papel recomendado 
Regispel 80 x 40 mm (térmico); 
alimentação elétrica fonte exter-
na 100 a 240 Vac @ 50 a 60 Hz; 
acionamento de gaveta 01 saída 
RJ–12; carga de papel drop in, 
easy load; largura de bobina de 
papel de 58 a 82,5 mm; altura 
de 146 mm; largura de 150 mm; 
profundidade 218 mm; massa 
de 1,2 Kg

ELGIN UND 3 R$ 750,00 R$ 2.250,00

 TOTAL: R$ 
116.750,00

VENCEDOR:  R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI – ME
CNPJ: 18.296.153/0001-93
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

7

Notebook; microcomputador 
portátil (notebook); com pro-
cessador core i5 7° geração 
ou superior; com frequência 
de Clock real, igual ou supe-
rior a 2,5 Ghz; memória Ram 
ddr4 – 1333 mhz ou superior; 
de 04 Gb; cache 03 mb ou su-
perior; controladora de disco 
padrão Sata ou superior; com 
1 hd; de 1TB – 5400 rpm; 
padrão Sata ou superior; 
barramento da controladora 
de vídeo padrão Pci; con-
troladora de vídeo dedicada 
– 128 bit; de 2 Gb ou superior; 
teclado iluminado em portu-
guês ;tela de tecnologia led, 
de no mínimo 14 polegadas, 
anti reflexo; resolução de no 
mínimo 1366 x 768; placa de 
rede wireless padrão 802.11 
b/g/n; embalagem com prote-
ção apropriada; ENTRADAS 
USB 3.0.; com fonte de ali-
mentação, manuais e drivers 
de instalação.

POSITIVO UND 10 R$ 3.995,00 R$ 39.950,00

 TOTAL: R$ 39.950,00

VENCEDOR:  R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI – ME
CNPJ: 18.296.153/0001-93
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

7

Notebook; microcompu-
tador portátil (notebook); 
com processador core i5 7° 
geração ou superior; com 
frequência de Clock real, 
igual ou superior a 2,5 Ghz; 
memória Ram ddr4 – 1333 
mhz ou superior; de 04 Gb; 
cache 03 mb ou superior; 
controladora de disco padrão 
Sata ou superior; com 1 hd; 
de 1TB – 5400 rpm; padrão 
Sata ou superior; barramento 
da controladora de vídeo 
padrão Pci; controladora de 
vídeo dedicada – 128 bit; de 
2 Gb ou superior; teclado 
iluminado em português 
;tela de tecnologia led, de 
no mínimo 14 polegadas, 
anti reflexo; resolução de no 
mínimo 1366 x 768; placa 
de rede wireless padrão 
802.11 b/g/n; embalagem 
com proteção apropriada; 
ENTRADAS USB 3.0.; com 
fonte de alimentação, ma-
nuais e drivers de instalação.

POSITIVO UND 10 R$ 3.995,00 R$ 39.950,00

 TOTAL: R$ 39.950,00

1. VALIDADE DA ATA
1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
1.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 

não fica obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 20 de Agosto de 2020.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, feito pela Comis-
são Permanente de Licitação em 19 de Agosto de 2020 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
 Do julgamento em favor da Empresa: AWG ENGENHARIA LTDA, ofertou o valor total de R$ 

278.298,06 (Duzentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Seis Centavos) 
pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 01 de Outubro de 2020.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020, ADJUDICAMOS a Presente TOMADA 
DE PREÇOS para a empresa: AWG ENGENHARIA LTDA, ofertou o valor total de R$ 278.298,06 
(Duzentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Seis Centavos).

Mamanguape - PB, 01 de Outubro de 2020.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00054/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO 
NETO - ME - CNPJ nº 37.261.025/0001-59, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 12.999,84 (doze 
mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)e o Valor Global Estipulado de 
R$ 38.999,52 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), 
com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-
dimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó– PB, em 30 de setembro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
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Publicidade

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00054/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO - ME - CNPJ nº 37.261.025/0001-59.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 12.999,84 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais 
e oitenta e quatro centavos).

VALOR GLOBALESTIPULADO: R$ 38.999,52 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove 
reais e cinquenta e dois centavos).

Piancó– PB, em 30 de setembro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:01 horas do dia 14 de 
Outubro de 2020, por meio do site www.portaldecompraspúblicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS SECOS, 
NÃO PERECÍVEIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspúblicas.com.br. 

Remígio - PB, 30 de Setembro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para dar continui-

dade à empreitada: Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do município 
de Sertãozinho-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho e: CT Nº 00034/2020 - MyServicos deConstrucoesEireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 6 meses. ASSINATURA: 10.09.20

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
construção diversos - requisição diária e periódica - pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 30 de Setembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, através da sua Presidente, 

torna público aos interessados o Resultado do Julgamento de Habilitação que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para construção de quadra poliesportiva no Município de Santa Luzia–PB. 
Considerações da Comissão: Licitantes Inabilitados por não cumprir todas as exigências do edital: 
COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58 (apresentou Acervo 
de Engenheiro não indicado para a execução da obra, ficando em desacordo com os itens 6.1.14.3; 
6.1.14.4 e 6.1.15.1 do edital), (observação: A empresa COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI, apresentou Certidão de regularidade com a Fazenda Nacional vencida (item 6.1.9, porém 
comprovou condição de ME, se vencedora no certame seria concedido o prazo para apresentação 
da nova certidão, conforme item 6.2, alínea c do edital); OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E 
CONSERVACAO URBANA LTDA - CNPJ: 26.764.981/0001-37, não apresentou Registro e quitação 
do responsável técnico  no CREA, conforme item 6.1.14; (observação: A empresa OBRAPLAN 
EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA, apresentou Certidão de regularidade 
com a Fazenda Municipal vencida (item 6.1.11 porém comprovou condição de ME, se vencedora no 
certame seria concedido o prazo para apresentação da nova certidão, conforme item 6.2, alínea c do 
edital);  Licitantes Habilitados por cumprirem as exigências do edital: : AMETISTA CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.828.673/0001-16; CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA 
LTDA - EPP - CNPJ: 29.482.689/0001-10; GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-
18 (observação: A empresa GERPLAN ENGENHARIA LTDA, apresentou Certidão de regularidade 
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS vencida (item 6.1.12 porém comprovou 
condição de ME, se vencedora no certame será concedido o prazo para apresentação da nova 
certidão, conforme item 6.2, alínea c do edital); e RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E 
ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.763.372/0001-40; (observação: A empresa RIBEIRO E ANJOS 
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, apresentou Certidão de regularidade relativa ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS vencida (item 6.1.12 porém comprovou condição 
de ME, se vencedora no certame será concedido o prazo para apresentação da nova certidão, 
conforme item 6.2, alínea c do edital); A Presidente informa aos licitantes que a documentação está 
à disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o 
prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa 
Luzia/PB – CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. 
E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 30 de setembro de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2020

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL ELETROELE-
TRÔNICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

Torna público o ADIAMENTO da licitação em epígrafe, tende em vista a necessidade de efetuar 
adequações no Termo de Referência.Informa também que em breve será divulgado nova data para 
a realização do certame. 

Santa Rita - PB, 30 de setembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2020, que objetiva: Prestação de serviços 
de locação de equipamentos (concentradores de oxigenoterapia) para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME - R$ 31.430,00.

Solânea - PB, 28 de Setembro de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de locação de equipamentos (concentradores de oxigenote-

rapia) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solâ-
nea:06.00 – SECRETARIA DE SÁUDE – 10.301.2008.2039/10.302.2009.2044/10.302.2010.204
6 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00254/2020 - 28.09.20 - R C COMERCIO DE GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA ME - R$ 31.430,00.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 096/2020

REGISTRO Nº 20-01255-1
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UPR, REFORMA DOS WCS E VESTIÁRIOS NO HEMOCENTRO, 

EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 19 de outubro de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 30 de setembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

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

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEIRHMA Nº 31.000.10001188.2020.RDC PRESENCIALNº 01/2020-CEL (REGIS-
TRO NA CGE Nº 20-01249-5).OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA AEROPORTUÁRIA E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO DE PATOS/PB, INTEGRANTE DO “PROGRAMA 
DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA: AEROPORTOS” DO GOVERNO FEDERAL. DATA: 26/10/ 
2020. HORA: 14:00 horas – horário local. LOCAL: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRU-
TURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE-SEIRHMA. ENDEREÇO: Av. Min. 
José Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA –Torre João Pessoa/PB 
- CEP: 58.040-300. FONE: (83)3133-1275. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 30 
de setembro de 2020. 

JOSÉ LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS
PRESIDENTE CEL/PAC

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020
Registro CGE Nº 20-01069-8

JULGAMENTO DA PROPOSTA 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, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
da Travessia Urbana da cidade de Uiraúna, nos segmentos correspondente as Rodovias PB-391, 
PB-387 e BR-405).) , que após análise detalhada na documentação da Proposta de Preços, res-
paldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 
considera classificada a Empresa: SIGA CONSTRUTORA EIRELI - R$ 997.268,55

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 30 de setembro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020
Registro CGE Nº 20-01121-4

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 11/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
da Travessia Urbana da cidade de Lagoa de Dentro, no segmento  correspondente a Rodovia PB-
085), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da 
licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÃO 
E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, SIGA CONSTRUTORA 
EIRELI, CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP e TCPAV – TÉCNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO EIRELI

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos ao(s) senhor(es) licitante(s), 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,  30 de setembro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
Registro CGE Nº Nº20-00156-4

RETIFICAÇÃO
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 do TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020 (Aquisição de 10.000 (dez mil) 
sacos de 25 kg de massa asfáltica usinada a quente, para aplicação a frio, a base de CAP 50/70), 
que no comunicado do julgamento da habilitação do dia 26/09/2020, fazemos a seguinte retificação 
em referência ao horário de abertura de Proposta de Preços, onde se lê “10:00 horas” leia-se “11:00 
horas”, mantendo as demais condições da publicação.

João Pessoa, 30 de setembro de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87                                              

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no dia 14/10/2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 17 do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia;
2. Outros assuntos de interesse dos acionistas.
A partir da presente data, os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à 

disposição dos acionistas, na sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da Lei 
6.404/1976.

João Pessoa, 28 de setembro de 2020.
Marcus Vinicius Fernandes Neves

Membro do Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS: O(ª) Dr(ª), LUCIANA CELLE GOMES DE 
MORAIS, MM. Juíza de Direito em Substituição na 5ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, 
Capital do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições e de acordo com a lei. FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo da 5ª 
Vara Cível, processa-se uma AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Processo nº 
006497648.2014.8.15.2001, promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL contra   ELE-
TROTEC - COMERCIO, REP. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA – ME; EDUARDO LUIZ CAMPELO 
DACONTI; FLAVIO RICARDO CAMPELO DACONTI; FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI; 
RENATA KAYSE MENEZES DA MOTA e, como os promovidos a)      ELETROTEC - COMERCIO, 
REP. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 10.751.949/0001-87; b)     EDUARDO LUIZ 
CAMPELO DACONTI - CPF: 398.626.404-30 c)      FLAVIO RICARDO CAMPELO DACONTI - CPF: 
869.147.404-10 d)     FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI - CPF: 007.402.424-82 não foram 
localizados, é o presente edital para CITAR com o prazo de 20 dias, observando-se os requisitos do 
Art.257, incisos II, III, IV do NCPC, para EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO DE R$ 148.428,99 
(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), atualizado 
até 23/10/2014, NO PRAZO DE 03(três) DIAS ou oferecer Impugnação NO PRAZO DE 15 DIAS. 
Não havendo pagamento do débito e nem efetuada contestação, em forma de Impugnação, será 
nomeado curador especial. E, para que ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital, que será publicado no Diário da Justiça e em Jornal de Grande Circulação. CUMPRA-SE. 
Dado e passado nesta cidade João Pessoa, 26  de setembro de 2020.  LUCIANA CELLE GOMES 
DE MORAIS, MM. Juiz(a) de Direito na 5ª Vara Cível, Eu, Kênia Simões Dantas Barbosa, Téc. 
Judiciário, o digitei e subscrevi.

 
Comarca de 1ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 

0064854-35.2014.8.15.2001. Ação MONITÓRIA. Partes: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 
em face de STUDIO MUSICAL LTDA CNPJ: 11.716.120/0001-06, FLÁVIO RICARDO CAMPELO 
DACONTI CPF: 869.147.404-10, FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI CPF: ° 007.402.424-82, 
O MM. Juiz de Direito do(a) 1ª Vara Cível da Capital , Dr. Josivaldo Félix de Oliveira, 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 e que através do presente Edital fica(m) 
CITADO(S) o(s) promovido(s), atualmente em local incerto e não sabido STUDIO MUSICAL LTDA, 
FLÁVIO RICARDO CAMPELO DACONT, FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI, para efetuar o 
pagamento do valor principal atualizado e inclusive honorários advocatícios de 5% do valor atribuído 
à causa. Cientifique-se o réu de que, em caso de pagamento no prazo, será isento do pagamento de 
custas processuais (§ 1º do art. 701 do NCPC). O réu poderá opor embargos no prazo de 15 dias 
a partir da data da citação. Se o réu não realizar o pagamento, e não apresentado os embargos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º). Igualmente, se 
rejeitados os embargos (NCPC, art. 702, § 8º). Para a provável hipótese de revelia, nomeio o Dr. 
Antônio de Oliveira Alves, defensor público em exercício nesta unidade judiciária, curador especial 
nos termos do art. 72, II, do CPC, a fim de representar os interesses da parte requerida. E, para que 
a notícia chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o 
MM. Juiz de Direito a expedição deste EDITAL. CUMPRA-SE.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Pelo Presente Edital ficam convidados os seguintes Compromissários Compradores dos 

Loteamentos, abaixo identificados, a comparecerem à sede da ECOBRANÇA Administradora de 
Loteamentos Ltda., situada a Av. Rio Grandes do Sul, 1215 – Bairro dos Estados – João Pessoa 
– PB – (83)3022-7788, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar da presente publicação 
a fim de regularizarem pendências referentes aos lotes e quadras infra enumerados sob pena de 
rescisão automática conforme contrato dos referidos instrumentos. 

CLIENTE Loteamento CONTRATO LOTE QD

JANE BARBOSA DE AZEVEDO PAULI JARDIM DAS AGUAS 1097 18 PP

ANANIAS ARAGAO DE ALMEIDA ECOVALLE – SOBRA-
DO 1110 19 J

MARCELO XAVIER DE OLIVEIRA ECOVALLE – SOBRA-
DO

                        
895 19 C

FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO JARDIM DAS AGUAS 1077 09 HH

MARIA JOSE DA SILVA JARDIM DAS AGUAS 1075 39 JJ

ELAIANE DE OLIVEIRA CARVALHO 
NASCIMENTO JARDIM DAS AGUAS 1073 03 EE

EUDES CANDIDO DA SILVA JARDIM DAS AGUAS 1010 41 II

JOSE IRLEISON GOMES DE DEUS DIAS JARDIM DAS AGUAS 1127 23 DD

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE BONITO DE SANTA FÉ- SINTEB- CNPJ: 13.893.930/0001-63.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2020– ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE BONITO DE SANTA FÉ- SINTEB, entidade de classe representante dos profissionais da rede 
pública de ensino, ativos e inativos, no Município de Bonito de Santa Fé/PB, inscrito no CNPJ sob 
número 13.893.930/0001-63, através de sua subscritora, DERIVÂNIA PEREIRA DOS SANTOS 
MOREIRA, brasileira, casada, CPF: 033.071.174-16,  RG: 2052715 SSP/PB, residente na Rua Dr. 
Orpheu Ferreira Caju, 21, Bairro Nossa Senhora da Rosa Mística, Bonito de Santa Fé/PB, CEP: 
58.960-000 no uso de suas atribuições estatuárias pelo presente edital, nos termos dos dispositivos 
eleitorais contidos no TÍTULO IV/ CAPÍTULO I, artigos 40 aos 50 do Estatuto do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Município de Bonito de Santa FÉ/PB-SINTEB e 
demais dispositivos eleitorais do mesmo estatuto, convoca toda a categoria de servidores públicos 
municipais ativos e inativos lotados na Secretaria de Educação do município de Bonito de Santa 
FÉ/PB, filiados ao SINTEB, para participarem de uma assembleia Geral Extraordinária de eleição 
para a renovação  Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e seus respectivos Suplentes (quatriênio 
2021-2024), que realizar-se-á em 02 de dezembro do ano de 2020, no horário de 08h00min as 
17h00min com urna coletora fixa na sede provisória do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalha-
doras em Educação do Município de Bonito de Santa FÉ/PB-SINTEB na rua Dr. Manoel Batista 
Leite, 127 Centro de Bonito de Santa Fé/PB e urnas itinerantes em locais a serem definidos pela 
Comissão Eleitoral. A partir da publicação deste edital, os interessados terão cinco dias corridos 
para se inscreverem junto a comissão eleitoral na sede provisória do SINTEB, localizada na rua Dr. 
Manoel Batista Leite, 127 Centro de Bonito de Santa Fé/PB, no horário das 8h00min as 12h00min, 
após o termino da votação será imediatamente feita a apuração e lavrada a ata com o resultado da 
eleição e a posse da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e os respectivos suplentes dar-se-á 
em 29 de dezembro de 2020. 

 Bonito de santa Fé, 30 de setembro de 2020. 
Derivânia Pereira dos Santos Moreira

Presidente do SINTEB

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO
AO Sr.
ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA, CPF 052.698.834-73
Vimos através deste notifica-lo a comparecer à empresa e retomar as suas funções.
Ressaltamos que o seu não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias caracterizará abando-

no de emprego, ocasionando Demissão por Justa Causa nos termos do Art 482, alínea i da CLT.
Guarabira, 25 de setembro de 2020

Ingrid Rossana de Araujo
CNPJ 35.170.629/0001-64

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃONº 48/2020

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 
da da Portaria nº 1260 de 11 de novembro de 2019, publicada no D.O.E de 14 de novembro de 
2019, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a)Adeilma Carneiro Bastos – mat. nº. 175.168-7 a fim de comparecer perante 
esta Comissão no dia 07 de outubro de 2020, às 13h30min, com a finalidade de participar de AU-
DIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO em sede de Processo Administrativo de 
Disciplinar n° 00024579-0/2019 e Processo de Instrução nº. 0027711-0/2019 que objetiva apurar 
os fatos constantes no Processo Inicial nº 00024579-0/2019, que trata de possível aquisição su-
perfaturada de gênero alimentício pela EEEFM Compositor Luís Ramalho.

Outrossim, informamos que lhe assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, assegurando-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, que lhe é garantido pelo art. 5°, inciso LV, da constituição Federal, bem como 
pelo art. 144 da Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre observar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, quais sejam:

Art. 116- São penalidades disciplinares:
I – advertência;
(...)
Art. 107 – Ao servidor é proibido:
(...)
XV – opor resistência injustificada ao andamento oportuno de processo, procedimento ou serviço;
(...)
O Processo Administrativo Disciplinar, encontra-se disponível nesta CPI/SEECT, para que 

Vossa Senhoria tenha ciência do seu teor, sendo-lhe assegurado, vistas no horário das segundas 
as sextas-feiras, das 08h00 às 16h30min.

João Pessoa, 30de setembrode 2020.
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2020

 UASG 925302 - Nº da licitação no COMPRASNET: 90081/2020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTA para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que realizará segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 15/10/2020 às 9h (nove 
horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULO TIPO PICK-UP), destinado à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Humano, 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 gelic02@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 20-01024-1                                                                                                     
João Pessoa, 30 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Prévia, em João Pessoa, em 23 de 
setembro de 2020. Para a atividade de: Construção da sede da Empresa Paraibana de Pesquisa, 
extensão rural e regularização fundiária (EMPAER) localizado no município de Itaporanga -PB. 
Processo nº 2020-007480/TEC/LP-3392.

Sônia Maria Mendonça Lins da Silva, CPF 144.205.624-04, torna público que requereu à SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença prévia de ocupação 
e instalação para a regularização de um imóvel residencial multifamiliar com 4 (quatro) casas 
geminadas, situado na Quadra 23, Lote 11 (Rua Mar Báltico, n° 333, Intermares, Cabedelo – PB, 
CEP 58102-031).

O Sr. José Farias de Holanda, brasileiro, casado, Pecuarista, cadastrado no CPF sob nº 108.765.454-
87, recebeu da SESUMA - Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO nº 033/2020 conforme Processo nº 1731/2020, com vencimento em 25/08/2022, 
para Atividade de Bovinocultura e Congêneres, na Fazenda Cachoeirinha, S/N nesta cidade de 
Campina Grande-PB.

AGRESTE COMÉRCIO ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ: 27.013.873/0004-38, torna público 
que recebeu a Licença Prévia nº 008/2020 da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de 
Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, referente ao pro-
cesso nº 1738/20, para Implantação de uma edificação comercial destinada ao Comércio Varejista 
de Mercadorias - Supermercados. 

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ/CPF N° 
04.052.108/0001-89, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Regularização da Licença de Operação (REG-LO), para a atividade de ESTAÇÃO 
RÁDIO BASE PARA TELEFONIA MÓVEL CELULAR – CMG005TM, situado na Rodovia BR-230, 
S/N°, KM-135, Bairro: Galante–Campina Grande – PB. 

ADONES RODRIGUES DE LIMA FILHO, CPF: 250.988.024-15, torna público que REQUEREU a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA SIMPLIFICADA, Processo 
Nº: 2947/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, localizado no LOTE 
Nº 03, DA QUADRA J-32, LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO, SITUADO NO 
PERÍMETRO URBANO, NA ZONA AXIAL 1- ZA 1.

ASB FIT ACADEMIA EPITÁCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 31.674.656/0001-13, VEM POR 
MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) 
ALICENÇA DE OPERAÇÃODE Nº 196/2020 PARA FUNCIONAMENTODO EMPREENDIMENTO 
LOCALIZADO NA AV.EPITÁCIO PESSOA, Nº 600, TORRE, NESTA CAPITAL.
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