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João Azevêdo cumprimenta o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e assegura que incidentes envolvendo policiais e advogados estão sendo apurados. Página 4
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Flexibilização Campina Grande autoriza a retomada das atividades das 
turmas de Educação Infantil nas escolas e creches particulares da cidade. Página 5

Paraíba é o segundo 
maior produtor de 
abacaxi do Brasil
Principal produtor do fruto no Estado é Pedras de Fogo, que só em 2019 contabilizou mais de 82 
milhões de unidades. É o que revela um levantamento feito pelo IBGE, divulgado ontem. Página 12

Últimas
Artesãos terão seus produtos 
vendidos através de site
Plataforma criada pelo Governo do Estado entra no 
ar nesta sexta-feira para impulsionar o comércio do 
artesanato paraibano durante a pandemia. Página 4

Botafogo: Ramon está pronto 
para substituir Lohan amanhã
Belo entra em campo contra o Treze, neste sábado, com 
sede de vingar a derrota sofrida para o Galo na partida 
de 5 de agosto pelo Campeonato Paraibano. Página 16

Foto: William Lucas/CBV

Agora em outubro Campina Grande irá sediar 
etapa da Super Liga Feminina de Vôlei. Página 15

Esportes

Políticas
Foto: Secom-PBFoto: Marcus Antonius

Outubro Rosa Abertura da campanha no CEDC, ontem, contou 
com a presença da primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins. Página 8

Em tempos de covid TRE não vai proibir eventos de rua, mas partidos 
concordam em suspender comícios e carreatas por 15 dias em JP. Página 13

Paraíba

Cultura
Paraibanos repercutem o 
legado deixado por Quino
“Mafalda toca em problemas universais e atemporais”, 
comenta o quadrinista Henrique Magalhães ao se referir 
à criação mais famosa do cartunista argentino. Página 9

Farmácias entram na luta 
contra a violência à mulher
Protocolo Emergencial foi publicado ontem no 
Diário Oficial do Estado e estabelece códigos que vão 
ajudar a identificar vítimas de violências. Página 7

Geral

Paraíba

Giro Nordeste: Chico César 
fez 80 músicas na pandemia
Em entrevista ao projeto, músico paraibano falou de 
sua migração para São Paulo e avaliou o país diante 
da crise provocada pelo novo coronavírus. Página 4

Estado quer manutenção de 
leitos do SUS para covid-19
Em reunião com assessor especial do Ministério da 
Saúde, governador João Azevêdo pediu que vagas abertas 
pelo Governo Federal na PB sejam mantidas. Página 3

Uma relação baseada no respeito às instituições
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Na maneira de pensar de muita gente, a função da admi-
nistração pública, em resumo, é cobrar impostos, para com 
eles financiar a prestação de serviços à população, em áre-
as como educação, saúde, segurança, saneamento básico etc. 
Não incorre em erro quem entende dessa maneira o sentido 
de existir do Estado. Mas não é tão racional assim. A fina-
lidade precípua da estrutura estatal é cuidar das pessoas; 
promover os interesses coletivos.

Ao construir uma rodovia, por exemplo, o poder público hu-
maniza-se. Pensa, evidentemente, no impulso que está dando 
ao desenvolvimento econômico, porém, antes de tudo, alegra-se 
pelo deve cumprido, ou seja, pelo fato de estar proporcionando 
conforto e segurança aos usuários da nova estrada. O mesmo 
acontece quando edifica hospitais, escolas, centros culturais, 
ginásios poliesportivos, creches, delegacias de polícia etc.

No entanto, este cuidado estatal torna-se ainda mais huma-
nizado quando se traduz em ações na área da saúde física e men-
tal, a exemplo das medidas destinadas a proteger as pessoas de 
doenças (como a covid-19 e o câncer de mama – no segundo caso, 
para lembrar o Outubro Rosa), de atitudes extremas (como o sui-
cídio), de juízos pré-concebidos (como o racismo) e de atos de 
inaceitável violência (como o feminicídio, o latrocínio etc.).

Quem necessita de assistência médica e a recebe sem de-
mora, principalmente em situações de emergência, sente, de 
uma maneira muito particular, a presença física, terrena, do 
aparato estatal. Em momentos como esse, o Estado configu-
ra aquela preciosa mão estendida, tão almejada por aqueles 
que estão passando por sérias dificuldades. Nenhuma obra, 
por mais portentosa que seja, gera a energia, aliás, a sinergia 
que se origina de um aperto de mão. 

Quem administra a coisa pública não pode perder de 
vista o ideal humano que se materializa na ação de gover-
nar. Zerar cirurgias eletivas e incentivar a doação de ór-
gãos são atos que vão ao encontro de todas as formas de 
geração de emprego e renda e de desenvolvimento científi-
co e cultural, conformando um grande esforço em prol do 
bem coletivo. Fora desse escopo, todo poder é exercido em 
favor de sua própria sobrevivência. 

Razão de ser
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A Primavera sem algumas flores

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Vinicius de Moraes, ao convidar-nos para 
olhar a “coisa mais linda, mais cheia de graça (...) 
a caminho do mar”, poderia haver se inspirado 
nela, a Primavera, a única estação feminina em 
companhia do verão, do outono e do inverno. 
Na França, ouvi chamá-la de Le printemps, no 
masculino, e duvidei terem cometido equívoco 
naquelas culturas dos gêneros masculino, fe-
minino e neutro. Tanto aqui como lá, Le prin-
temps não nega ser tão mulher como a prima 
Vera, assim chamadas tenho uma dezena de 
primas. Avaliemos o jeito de como a Primave-
ra aparece lá e alhures à Natureza: veste-se de 
cores como o arco-íris; orna-
-se de flores adolescentes, e é 
a estação do ano que se iguala 
a um jardim, que mais natu-
ralmente se perfuma e exala 
aromas para prazerosas e 
perfumadas essências, ao 
ventilar, pelo mundo, flores. 
O outono é vento esvoaçante 
das folhas mortas; o inverno, 
portador de água, neve e frio; o verão, cheio de 
luz e energia, esquenta-nos com o sol; somente 
a primavera é totalmente beleza e doce brisa, 
tempo e espaço dos amantes que, casados ou 
enamorados, aguardam, como a terra canta-
da por Milton Nascimento, o cio das estações, 
quando as flores dão néctar às abelhas e aos 
beija-flores, abrindo-se e fazendo amor, fertili-
zando-se com promessas de frutos.

A professora ensinou, talvez virtualmente 
às crianças, que, nesse 22 de setembro, a prima-
vera se iniciou no Brasil. Aprendemos a atribuir 
belos significados à primavera, oxalá se iniciem 
também com essa de agora outras promissoras 
primaveras, tais quais benéficas ventanias des-
pojando árvores das folhas amareladas, como 
retirando roupas de frio, devolvendo-nos ao 
esplendor do sol e à sensação de que, nus como 
a Natureza,  sintamo-nos gozadores da sensa-
ção daquela maior liberdade. Não é por menos 
que, quando saímos das sufocantes opressões 

política ou social, dizemos que reconquista-
mos nova primavera. Nesse sentido, o mundo 
está carecendo que sempre esteja a acontecer 
primavera, nas quatro estações do ano, em to-
das as terras, em todos os corações. Festejar 
a primavera é escutar os pássaros cantando, 
em harmonia com as pedras sob as correntes 
da água, no leito das montanhas, descendo aos 
verdes e floridos prados. Nesse sentido, o tem-
po seguirá em frente, e nós nesse comboio; mas 
ao se perder de vivenciar essa estação prima-
veril refletirá que a vida é uma estação atrás 
da outra; não vale a pena perder sequer uma 

primavera. Essas viagens são 
diferentes uma da outra, tal-
vez por isso, em tempos mais 
sublimes, Friedrich Schiller 
(1759 - 1805) poetizou: “A pri-
mavera da vida floresce uma 
vez e nunca mais”...

Nesse ano de 2020, via-
jamos muitos dias, num túnel 
escuro, em algumas semanas 

misturando sextas, sábados, domingos e se-
gundas. Perdemos o tino do tempo sequencial 
dos dias, imagine das estações, passando a 
Primavera, diante das nossas janelas, desper-
cebida, sem ser comemorada como fazem os 
enamorados, deitados no gramado da Praça, 
em Buenos Aires, mirando o céu , entre os ipês 
floridos em diversas cores, e aqui e acolá dan-
çando tango. Nesse período de isolamento, se 
falhou a memória, segundo Gilberto Gil, “pelo 
sim, pelo não”, a primavera “não costuma fa-
lhar”;  está aí, sucedendo o inverno, antecipan-
do-se ao verão; em temperatura amena, desde 
meados de setembro até quase final de dezem-
bro, dando-nos a paisagem de folhas e flores. 
Esquentando-se até se entregar aos braços 
quentes do verão, em igual cor e paisagem. Que 
bom, num desses prazerosos momentos, ouvir 
Padre Antonio Lucio Vivaldi (Veneza: 1678 – 
Viena: 1741), tocando das Quatro Estações, A 
Primavera, complementada pelos pássaros. 
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Invenções pandêmicas
Tempos pandêmicos e suas inven-

ções. E assim, vamos assistindo as no-
vas formas, modalidades e situações so-
ciais que se improvisam e se instituem 
no afã desejo de transparecer normal o 
que traz, em sua manifestação, o mais 
visceral sentido revolucionário e con-
vulsivo. Em sua dimensão planetária 
o vírus revira práticas, costumes, ofí-
cios, lugares, mentalidades, teorias e 
visões de mundo. E sugere a invenção 
de outras maneiras de se mostrar no 
cenário de medos e incertezas.

A invenção mais recorrente des-
tes tempos pandêmicos é o uso de 
máscaras. Apetrecho indicado por au-
toridades médicas 
como o mais eficaz 
engenho de preven-
ção à propagação do 
letal vírus ela vai se 
incorporando ao co-
tidiano com as pe-
culiaridadesde cada 
usuário. Assim, a 
garota descolada os-
tenta a máscara rosa 
choque, em forma-
to de coração e com 
aberrantes letras que anunciam, no es-
trangeirismo bem aceito cá por essas 
bandas, “I love yuo”. O destinatário de 
tão enfática mensagem é o de somenos 
importância. Vale a paisagem. 

Outros prendem a máscara no pes-
coço como se a terra estivesse sendo 
assolada por uma pandemia de caxum-
ba. E saem faceiros com as fuças expos-
tas a tudo, inclusive ao invisível vírus. 
E cresce os números de contaminados. 
E a morte ronda cada vez mais próxima 
de cada um de nós. “Ora, tirei a más-
cara apenas um instante. Afinal, isso 
incomoda”. Desculpas vãs, mas com de-
sastrosas consequências.

Um amigo, em sua inesgotável 
capacidade de ironizar, me apresenta 
uma engraçada versão para o uso da 
máscara. “Sempre que coloco a másca-
ra me dá uma vontade doida de ir as-
saltar uma agência bancária”. Ironias 
a parte, a certeza é que a necessidade 
de uso da máscara é inquestionável, 
embora, culturalmente, por ser um 
artefato da produção humana, vai ga-
nhando contornos e desenhos os mais 
diversos no curso da própria diversi-
dade que marca a presença humana 
neste planeta.

Outra invenção que chega na es-
teira da pandemia são as aulas vir-

tuais. A revelia da 
precarização que 
esta modalidade 
está revelando, com 
a disparidade que 
caracteriza a vida 
de docentes e alu-
nos em relação às 
tecnologias, o aces-
so a plataformas di-
gitais, a formação, 
a desmotivação por 
uma improvisação 

tocada como se acabar o mundo fos-
se, o ensino remoto também produz 
suas interpretações irônicas e satíri-
cas. Um colega de docência expressa o 
sentimento que lhe invade sempre que 
abre uma sala de aula virtual. Para ele 
é como se percorresse um cemitério 
com os rostos inertes e os nomes gra-
fados em lápides, sem vida, sem mo-
vimento, sem expressão que indicie a 
presença pulsante da vida.

E assim, esses tempos pandêmicos 
vão reinventando a vida e, como nos 
ensina Gabriel Garcia Marquez, mesmo 
passando pela morte vamos retornan-
do a vida por não suportar a solidão.

 E assim, esses tempos 
pandêmicos vão reinventando a 
vida e, como nos ensina Gabriel 

Garcia Marquez, mesmo passando 
pela morte vamos retornando a vida 

por não suportar a solidão.   

 Não é por menos que, 
quando saímos das sufocantes 

opressões política ou social, 
dizemos que reconquistamos 

nova primavera.   
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Governador apresentou a proposta durante reunião ontem com assessor especial do Ministério da Saúde, Aírton Soligo 

O governador João Aze-
vêdo recebeu, ontem, na 
Granja Santana, em João Pes-
soa, o assessor especial do 
Ministério da Saúde, Aírton 
Soligo, ocasião em que foram 
apresentadas as ações de en-
frentamento do coronavírus 
implantadas no Estado. Na 
oportunidade, o gestor tam-
bém pleiteou a manutenção 
dos leitos abertos pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
durante a pandemia e a cen-
tralização da distribuição das 
vacinas contra a covid-19 pelo 
Governo Federal.

“Todo esse legado de 
equipamentos na área de saú-
de precisa continuar. O núme-
ro de leitos aumentou, mas é 
fundamental que o SUS não 
deixe que isso se perca, nós 
não podemos retroceder. Além 
disso, a vacina precisa ser dis-
tribuída para todo mundo”, 
pontuou o governador.

O chefe do Executivo es-
tadual também destacou que 
a Paraíba conseguiu dar as 
respostas necessárias à po-

pulação nas ações de enfren-
tamento do novo vírus. “Nós 
abrimos 400 leitos de UTI, 
900 leitos de enfermaria, tes-
tamos 10% da população e 
em nenhum momento o nosso 
sistema de saúde entrou em 
colapso. Nós também agra-
decemos a ajuda do Minis-
tério da Saúde com o envio 
de respiradores pulmonares”, 
completou. 

Por sua vez, Aírton So-
ligo assegurou que a distri-
buição das vacinas ficará sob 
a responsabilidade do SUS e 
elogiou as iniciativas do Esta-
do para combater a covid-19. 
“Vocês fizeram um bom tra-
balho, bem planejado, acom-
panhamos os dados e tivemos 
a oportunidade de ajudar a 
Paraíba”, comentou. 

Também participaram da 
reunião, o deputado federal 
Hugo Motta; o assessor espe-
cial do Ministério da Saúde, 
Gustavo Pires; o secretário de 
Estado da Saúde, Geraldo Me-
deiros; e a secretária executiva 
da Saúde, Renata Nóbrega.

Da Agência Estado

João Azevêdo quer manter leitos 
abertos pelo SUS na pandemia

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

Candidato a prefeito de João 
Pessoa, Wallber Virgulino (Pa-
triota) se aproximou de Bolso-
naro para lhe dar um presente 
de boas-vindas: um chapéu de 
couro, mas não daqueles usa-
dos por vaqueiros e sim ao es-
tilo ‘cangaceiro’. “De Lampião 
para o capitão”, disse, em alu-
são ao seu sobrenome, igual 
ao primeiro nome do famoso 
fora-da-lei. 

Ao estilo cAngAceiro 
Enquanto o PT municipal en-
trou com ação para impug-
nar a candidatura de Ricardo 
Coutinho (PSB), alegando que 
a escolha de Antônio Barbosa 
(PT) como seu vice feriu a lei 
eleitoral, as cúpulas nacional 
e estadual empenham apoio 
ao socialista. “Não podemos 
brincar de campanha”, afir-
mou Jackson Macedo, presi-
dente do partido na PB. 

O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM), reagiu à declaração do 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
segundo a qual ele, Maia, estaria em 
conluio com a esquerda para barrar 
privatizações: “Está desequilibrado”, 
disparou. Projeto de Frei Anastácio 
(PT) tipifica como crime contra o pa-
trimônio realizar atos para privatizar 
estatais sem autorização legislativa.  

“está desequilibrAdo” 

em roteiro previsível, cAndidAtos dA direitA  

tentAm sAir ‘bem nA foto’ Ao lAdo de bolsonAro 

pt em duAs frentes 

A passagem-relâmpago do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por Campina Grande – ele e co-
mitiva não saíram do perímetro do Aeroporto João Suassuna – esquentou, digamos assim, a mor-
na campanha dos candidatos de direita da cidade. Não faltaram candidatos a protagonista, num 
roteiro previsível, com todos procurando o melhor ângulo para aparecer ao lado do presidente, 
apostando que ele, Bolsonaro, lhes renderia boa imagem para ser usada em campanha. Entre os 
atores políticos envolvidos, destaque para Arthur Bolinha (foto), do PSL, que descarregou sua metra-

lhadora verbal contra Bruno Cunha Lima (PSD), também presente no cenário do evento, acusando-o 
de ser um “surfador da onda” Bolsonaro: “Eu retiro a minha candidatura se alguém mostrar nas redes 
sociais dele algo defendendo as ideias de Bolsonaro. Ele quer surfar na popularidade do presidente. 

O povo precisa ficar atento a esses surfadores de momento”. Informações de bastidores dão 
conta de que a breve conversa de Bolinha com Bolsonaro teria sido algo decepcionante 

para ele. O presidente tratou muito bem o candidato do PSL – partido para o qual 
projeta retornar –, mas teria dito que não poderia lhe apoiar diretamente, “por causa 
da conjuntura”. Outro que disputou os holofotes foi o candidato do Patriota, Edmar 
Oliveira, que estava com Wallber Virgulino, presidente da legenda.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

No mês passado, a coluna fez menção à pos-
sibilidade de que vereadores de João Pessoa 
poderiam sofrer sansões por infidelidade par-
tidária, caso contrariassem determinação do di-
retório municipal no que tange à eleição majo-
ritária. Pois bem, Thiago Lucena foi enquadrado 
pelo PRTB, após declarar apoio a Raoni Mendes 
(DEM). O PRTB apoia Cícero Lucena (PP).

prtb AmeAçA cAssAr registro 
do vereAdor thiAgo lucenA 

mAnutenção de leitos de uti 

sAlários congelAdos  

Do governador João Azevêdo (Cidadania), em 
reunião com o assessor especial do Ministério 
da Saúde, Aírton Soligo, na Granja Santana, 
solicitando a manutenção dos leitos do SUS 
abertos na Paraíba na pandemia: “Esse lega-
do de equipamentos precisa continuar. O nú-
mero de leitos aumentou, mas é fundamental 
que o SUS não deixe que isso se perca”. 

Entrevistado numa emissora de TV, Ruy Carneiro 
(PSDB), candidato a prefeito de João Pessoa, garan-
tiu que, se eleito, irá congelar os salários de prefei-
to, vice-prefeito e de todos os secretários por quatro 
anos – ou seja, até o fim do mandato. E assegurou 
que o secretariado não usará carros locados nem 
terá celulares fornecidos pela prefeitura.  
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Foto: José Marques / Secom-PB

João Azevêdo apresentou durante a reunião com Aírton Soligo as medidas adotadas pelo Governo do Estado no combate à covid-19 na Paraíba

Sem aval do Congresso

STF libera venda de refinarias pela Petrobras

Por seis votos a quatro, 
o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) liberou ontem, o 
plano de venda de refina-
rias tocado pela Petrobras, 
sem necessidade de auto-
rização pelo Congresso. A 
decisão representa uma 
vitória para o governo e 
aos propósitos de desin-
vestimento da estatal, que 
pretende vender oito refi-
narias, mais da metade de 
seu parque de refino, que 
conta com 13 unidades.

Os ministros analisa-
ram a ação de forma cau-
telar, ou seja, a Corte ainda 
terá de se debruçar nova-
mente sobre o assunto no 
futuro. O plano da estatal 
foi debatido na Suprema 
Corte por uma provocação 
do poder Legislativo. Em 
julho, as mesas do Senado, 
Câmara e Congresso pedi-
ram ao STF que impedisse 
a venda das refinarias da 
forma planejada pela pe-
troleira.

Os parlamentares re-
clamaram que, para alienar 

esses ativos, a Petrobras 
burla uma decisão do STF 
tomada no ano passado. 
Na ocasião, a Corte proibiu 
o governo de vender uma 
‘empresa-mãe’ sem auto-
rização legislativa e sem 
licitação, mas autorizou 
esse processo no caso das 
subsidiárias. 

A alegação é de que a 
estatal manobra a deter-
minação do STF ao trans-
formar as refinarias em 
subsidiárias para então 
vendê-las. Por isso, pedi-
ram que a Corte explicitas-

se que a “criação artificial” 
de subsidiárias, constituí-
das a partir de desmem-
bramentos da empresa
-matriz com interesse de 
venda, deve ser proibida.

Depois do pedido, o 
presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), mu-
dou de posição e desistiu 
de participar do processo. 
Segundo Maia, a Câmara 
fez uma consulta ao Con-
selho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) - 
com quem a Petrobras fir-
mou termo de compromis-

so para suspender multas 
em troca do compromisso 
de venda das refinarias.

Primeiro a votar para 
negar a ação do Congres-
so, o ministro Alexandre 
de Moraes explicou não 
ter visto qualquer desvio 
de finalidade na criação 
de subsidiárias para que 
as unidades de refino se-
jam vendidas. “A Petrobras 
não pretende perder valor 
na bolsa (com a venda), ou 
perder controle acionário, 
mas pretende otimizar sua 
atuação e garantir maior 

rentabilidade à empresa”, 
disse Moraes.

No mesmo sentido, 
o ministro Luís Roberto 
Barroso afirmou que não 
há fraude na escolha feita 
pela estatal, nem desres-
peito ao que decidiu o STF 
no ano passado. O ministro 
pontuou que há como uma 
estatal precisar de auto-
rização legislativa a cada 
decisão de venda de ativo. 
“Não tem como funcionar 
como empresa privada se 
tiver que seguir esses ri-
tos”, disse.



Objetivo é divulgar o artesanato paraibano e facilitar a comercialização dos produtos entre o artesão e o cliente

Governador lança plataforma 
digital para o setor artesanal
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João Azevêdo se reuniu com o presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz

Chico César considera que é 
importante o artista migrar 

Morador de São Pau-
lo desde 1980, Chico César 
foi um dos nordestinos que 
saiu da região, à época es-
cassa, para buscar o estre-
lato em terras sudestinas. 
E assim o fez. Jornalista por 
formação, o paraibano que 
se dedica exclusivamente à 
música desde 1991 é hoje 
um dos maiores nomes da 
música popular nacional. 
Em entrevista ao programa 
Giro Nordeste e em resposta 
a Naná Garcez, presiden-
te e diretora da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), Chico César falou so-
bre a importância da migra-
ção para engrandecer a obra 
dos artistas.

“A impressão que eu 
tenho é que todos precisam 
migrar para crescer. ‘O des-
tino do homem é a cidade’, 
disse algum escritor impor-
tante que li na adolescência. 
Eu acho que, na verdade, 
o nosso destino é o outro. 

Nós nos completamos com 
o outro. E, às vezes, para 
que você se revele com-
pletamente, você precisa 
estar muito longe de casa, 
da sua cidade. Penso assim. 
Eu, por exemplo, me sen-
ti muito mais livre quando 
cheguei em São Paulo. Nin-
guém sabia quem eu era e 
o anonimato ajuda muito 
o artista jovem. Você fica 
muito conhecido no seu lu-
gar e talvez você não tenha 
dimensão de que é preciso 
enfrentar outros perigos 
para depois devolver o fogo 
da sabedoria adquirida no 
caminho. Eu acho importan-
te que o artista migre, não 
quer dizer que ele não volte. 
Mas é importante se testar”, 
relatou o artista.

Na ocasião da entre-
vista com jornalistas dos 
nove estados do Nordeste, 
Chico César lamentou ain-
da a escalada de desmonte 
no setor cultural que o Bra-
sil vive hoje. “Nós tivemos 
um momento de luzes na 
política cultural brasileira 

e isso começou a ser des-
montado ainda nos gover-
nos do PT. Sabíamos que 
aquela política, além de ser 
democratizante e inclusi-
va, ela também funcionava 
como distribuição de ren-
da. Quando começamos a 
criar um sistema nacional 
de cultura com um fundo 
federalizado, tivemos um 
freio. E agora assistimos o 
desmonte completo, como 
assistimos na era do Collor”, 
afirmou o paraibano.

Durante o período pan-
dêmico, o cantor e compo-
sitor teve uma turnê com 
Geraldo Azevedo adiada. 
Mesmo com o impacto, 
Chico aproveitou o período 
para mudar hábitos e criar 
novas música. Ainda duran-
te a entrevista, o artista re-
velou que já compôs mais 
de 80 músicas. “Umas 60 
sozinho e outras 20 com o 
Zeca Baleiro. Indico que as 
pessoas tentem, de algum 
modo, se transformar du-
rante esse período”, finali-
zou Chico César. 

Atlético perde terceiro jogo e 
está na lanterna na Série D

O Atlético de Cajazeiras 
entrou em campo na tarde de 
ontem para fazer a sua terceira 
partida na Série D, dessa vez o 
adversário foi o Floresta-CE em 
jogo fora de casa. Ao término 
do jogo, nova derrota da equipe 

paraibana, por 1 a 0. Com nove 
pontos já disputados, o "Trovão 
Azul" segue sem pontuar na 
competição.

Com a terceira derrota em 
três jogos na Série D, o Atlético 
estacionou na lanterna do Grupo 
3, dois pontos atrás do América 
de Natal, sétimo e penúltimo co-
locado e 4 pontos atrás do Cam-

pinense, primeiro time do G4.
A próxima partida do Atlé-

tico já será neste domingo, dia 4, 
quando time jogará sua segunda 
partida no Estádio Perpetão em 
Cajazeiras, às 16h. O adversário 
da vez será o Guarany de Sobral, 
time que bateu o Campinense na 
última roda e hoje ocupa a sexta 
colocação da tabela.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

A presidente da EPC, Naná Garcez, participou da entrevista com o cantor e compositor Chico César

Foto: Reprodução

Mais 542 casos e 11 
óbitos por covid-19 foram 
confirmados ontem pela Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES). Com o acréscimo, 
a Paraíba chega a 121.809 
pessoas contaminadas, sen-
do 2.835 falecimentos em 
decorrência do agravamento 

causado pelo novo coronaví-
rus e 96.725 já recuperados. 
Todas as cidades possuem 
casos de covid-19, enquanto 
169 registraram mortes.

Até o momento do fe-
chamento do boletim diário 
divulgado pela SES, o Estado 
realizou 372.876 testes para 
o diagnóstico da doença. A 
ocupação total de leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e 

obstétrico) em todo o Esta-
do é de 34%. Ontem a SES 
divulgou que 32% dos leitos 
disponíveis na Região Metro-
politana de João Pessoa estão 
ocupados. Campina Grande, 
segunda maior referência no 
tratamento da doença no es-
tado, registra 35% dos leitos 
de UTI adulto ocupados. Já o 
Sertão a mesma taxa chega a 
43%.

Paraíba tem mais de 121 mil 
contaminados pela covid-19 
Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Jair Bolsonaro reúne aliados 
e admiradores em Campina

Em breve passagem por 
Campina Grande, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
causou alvoroço na cidade on-
tem, reunindo aliados políticos, 
admiradores e interessados em 
conseguir o apoio do chefe do 
Executivo para suas campanhas 
eleitorais. Bolsonaro, que já avi-
sou neutralidade nesta eleição, 
se reuniu com o prefeito Romero 

Rodrigues (PSD) ainda no Aero-
porto Presidente João Suassuna.

No encontro, eles debate-
ram a instalação de uma mon-
tadora de veículos na cidade, 
com a geração de pelo menos 
mil empregos diretos e indiretos. 
Romero explicou a Bolsonaro 
que, desde o início de setembro, 
com apoio do superintendente 
Evaldo Cruz Neto, da Sudene, 
vem mantendo o foco na conso-
lidação de um empreendimento 
na área automotiva, notadamen-

te na produção de veículos fora 
de estrada. 

O prefeito se queixou, con-
tudo, da falta de apoio financeiro 
por parte do Banco do Nordeste. 
Segundo a assessoria, o presi-
dente manteve contato por te-
lefone com o presidente do BNB, 
Romildo Rolim, recomendando 
atenção à demanda que seria 
apresentada, ficando acertada 
uma reunião na próxima segun-
da-feira, dia 5, em Fortaleza, na 
presidência do banco.

O governador João Aze-
vêdo lança, hoje, às 10h, um 
site que, além de oferecer 
diversos serviços aos ar-
tesãos paraibanos, será 
uma grande plataforma de 
divulgação do artesanato 
paraibano, promovendo a 
comercialização entre o ar-
tesão e o cliente por conta 
da pandemia de coronaví-
rus. O lançamento da plata-
forma ocorrerá em uma live 
no canal do Governo do Es-
tado no YouTube e demais 
redes sociais. 

A plataforma digital, 
hospedada no site do Go-
verno do Estado, foi desen-
volvida em parceria com 
a Companhia de Processa-
mento de Dados da Paraí-
ba (Codata).  Lá será pos-
sível encontrar uma série 
de serviços utilizados com 
frequência pelos artesãos 
paraibanos, como a emis-
são do Sicab, da carteira do 
Programa do Artesanato 
da Paraíba (PAP), além de 
informações sobre o pro-
grama. 

A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, destacou 
mais esta ação do Gover-
no do Estado a favor dos 

artesãos paraibanos. "Sem 
os salões presenciais, essa 
plataforma que será lan-
çada nesta sexta-feira pelo 
governador João Azevêdo 
será também uma grande 
estratégia virtual de divul-
gação da produção artesa-
nal paraibana", afirmou. 

A plataforma disponi-
bilizará a lista dos artesãos 
paraibanos com todas as in-
formações para que o clien-
te possa entrar em contato 
direto e fechar encomendas 
e vendas.

Plataforma na 
internet destinada 

ao artesanato 
paraibano será 
lançada hoje 

durante uma live no 
canal do Governo 

do Estado no 
YouTube e demais 

redes sociais

Foto: José Marques/Secom-PB

Thaís Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Diálogo aberto

João Azevêdo recebe representantes da 
OAB e reitera respeito às instituições

O governador João 
Azevêdo recebeu, ontem, 
na Granja Santana, em João 
Pessoa, representantes da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), ocasião em que 
assegurou que os inciden-
tes ocorridos nos últimos 
dias 24 e 25, envolvendo 
policiais civis e advogados, 
estão sendo devidamente 
apurados. Ele também rei-
terou o respeito do Governo 
da Paraíba à OAB e destacou 
o trabalho honroso exercido 
pelas forças de Segurança 
do Estado. 

“As medidas estão sen-
do tomadas, vamos seguir 
o processo legal e tudo 
será apurado para saber o 
que realmente aconteceu. 
Nós temos e vamos man-
ter o absoluto respeito às 
instituições, defendemos o 
estado democrático de di-

reito, mantemos a abertura 
do diálogo e devemos pre-
servar essa harmonia e não 
deixar que essa boa relação 
seja maculada”, ponderou. 

O governador ainda 
ressaltou a qualidade do 
trabalho desenvolvido pela 
Segurança Pública da Pa-
raíba. “A nossa Segurança 
tem sido premiada, conse-
guimos reduzir em 65% os 
ataques a bancos e somos a 
quinta melhor colocada no 
ranking de competitivida-
de no país. Esse conjunto 
de fatores nos faz ter muito 
orgulho da nossa honrada 
polícia”, frisou. 

O procurador-geral 
do Estado, Fábio Andrade, 
afirmou que “o governador 
abriu as portas para receber 
os presidentes nacional e 
estadual da OAB e demons-
trou aos dois o compromis-

so do Governo do Estado 
com a apuração rigorosa e 
necessária do incidente que 
aconteceu na Central de Po-
lícia, envolvendo dois dele-
gados e alguns advogados, 
mas isso será feito garantin-
do todas as prerrogativas de 
defesa aos delegados e aos 
advogados”, explicou.

Participaram da reu-

nião, o presidente nacional 
da OAB, Felipe Santa Cruz; o 
presidente da OAB-PB, Paulo 
Maia; além dos advogados 
Shayner Asfora, Rômulo Pa-
litot; e Karol Lopes. Também 
estiveram presentes o secre-
tário de Estado da Segurança 
Pública, Jean Francisco Nu-
nes; e o delegado-geral da 
Polícia Civil, Isaías Gualberto.
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Em Bayeux
O MPPB entrou com pedido de liminar para interdição de uma 
passagem molhada construída sobre o Rio do Meio, que estaria 
causando danos ambientais na região.  Página 7 Fo
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Terminal receberá um investimento de R$ 35,8 milhões através de parceria entre Estado e Governo Federal
O Diário Oficial do Estado 

(DOE) publicou na edição des-
ta quinta-feira (1º) o edital de 
licitação para a realização das 
obras do aeroporto de Patos, 
no Sertão paraibano. O proje-
to apresentado pelo governa-
dor João Azevêdo em reunião 
com o secretário nacional da 
Aviação Civil, Roney Saggioro 
Glanzmain em setembro de 
2019, está orçado em R$ 35,8 
milhões, e terá a contrapartida 
de R$ 10 milhões do Governo 
do Estado para a execução.

O terminal aeroviário já 
existe no município, mas os 
investimentos que serão fei-
tos agora possibilitarão uma 
reconstrução de todo o equi-
pamento. Ele hoje tem poten-
cial para operar com cerca de 
100 mil passageiros, mas deve 
aumentar sua capacidade de 
voos após a conclusão das 
obras. A iniciativa visa forta-
lecer o setor comercial da ci-
dade, que é polo comercial do 
Sertão, além de implementar o 
setor turístico, sobretudo du-
rante as festividades juninas. A 
obra, autorizada pelo Ministé-
rio da Infraestrutura em 1º de 

Governo abre licitação para 
obras do aeroporto de Patos

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

O Laboratório In-
terdisciplinar de Saúde 
das Mulheres (LAIS), 
da Universidade Fede-
ral de Campina Grande 
(UFCG), está com ins-
crições abertas para o 
curso virtual “Direitos 
Sexuais e Reproduti-
vos em Tempos de Co-
vid-19”, que será reali-
zado de 6 de outubro a 
20 de novembro. 

A capacitação é 
gratuita e aberta ao pú-
blico.

Os interessados em 
participar devem seguir 
as regras estabelecidas 
no Instagram do Labo-
ratório, disponíveis em 
link. 

O formulário de 
inscrição será envia-
do na sequência. Serão 
ofertadas 150 vagas, 
distribuídas em cinco 
turmas.

As aulas acontece-
rão uma vez por semana, 
nas tardes das terças ou 
das quartas, conforme 
distribuição das turmas. 

Inscrições 
para curso 
de Direitos 
Sexuais

julho de 2020, será executada 
pelo Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura, dos Recur-
sos Hídricos e do Meio Am-
biente (Seirhma), em parceria 

com o Governo Federal.
Essa obra é uma antiga 

reivindicação do deputado 
estadual Nabor Wanderley 
e contou com o acompanha-
mento e esforço do deputado 

federal Hugo Motta em Brasília 
para sua autorização.

Edital
De acordo com o Edital, 

a licitação ocorrerá às 14h do 

dia 26 de outubro, na Sala de 
Vídeo do Departamento de 
Estradas e Rodagens (DER), 
à Av.  Min. José Américo de 
Almeida S/N, no Bairro da 
Torre em João Pessoa/PB - 

CEP: 58.040-300. A empresa 
interessada fará entrega da 
sua proposta de preços, po-
dendo ainda, encaminhá-los 
previamente, respeitando-se 
o horário e a data estabele-
cidos no Edital, que pode ser 
acessado no site da Seirhma: 
para https://paraiba.pb.gov.
br/diretas/secretaria-de-in-
fraestrutura-dos-recursos-hi-
dricos-e-do-meio-ambiente/
Editais. 

O objeto desta licitação 
é a contratação de empresa 
de engenharia especializada, 
para execução de obra refe-
rente à contratação integrada 
de serviços técnicos especiali-
zados de engenharia, visando 
a elaboração de projeto bá-
sico e projeto executivo, exe-
cução de obras de engenha-
ria aeroportuária e serviços 
complementares para o aero-
porto de Patos, integrante do 
“Programa de Investimento 
em Logística: Aeroportos” do 
Governo Federal, conforme 
especificações e demais ele-
mentos técnicos constantes 
no projeto básico e demais 
anexos do edital.

Nilber Lucena
Especial para A União

Flexibilização

Em Campina, aulas presenciais em escolas 
privadas de educação infantil são autorizadas

O prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues, 
autorizou ontem (1), a reto-
mada do ensino presencial 
nas instituições de ensino 
privadas na Educação In-
fantil que deve acontecer no 
próximo dia 7 de outubro. 
De acordo com a Prefeitura, 
a discussão foi iniciada após 
reivindicação de um grupo 

de instituições privadas de 
Ensino Infantil do municí-
pio que solicitou autorização 
para a reabertura, através de 
procedimento administra-
tivo junto à Promotoria de 
Educação. O Ministério Pú-
blico mediou a decisão e de-
verá expedir recomendações 
aos estabelecimentos quan-
to às normas para o retorno 
das atividades presenciais.

O retorno das aulas 
presenciais será facultativo 

tanto às unidades de ensino 
quanto aos pais de alunos, 
que deverão decidir se ade-
rem ou não à retomada das 
atividades. A decisão abran-
ge toda a Educação Infantil, 
berçários e creches, Pré I e 
Pré II, com faixa etária de 0 
a 6 anos, escolas de idiomas 
e cursos de reforço escolar.

A Secretaria de Saúde 
de Campina Grande inicia 
hoje a testagem de todos 
os funcionários das esco-

las privadas da Educação 
Infantil que receberam 
autorização para retoma-
rem as aulas presenciais a 
partir do próximo dia 7 de 
outubro. Os estabelecimen-
tos educacionais deverão 
cumprir as recomendações 
sanitárias que serão publi-
cadas em um Protocolo 
Setorial. Ainda de acordo 
com a Secretaria de Saúde 
e uma nova avaliação será 
feita após vinte e um dias 

Para fazer a inscrição no 
curso, basta acessar o QR 

Code acima

de retorno das atividades 
presenciais. 

A Secretaria de Edu-
cação informou que entre 
os critérios utilizados para 
conceder a autorização de 
retomada das aulas foram 
analisados os números de in-
fectados na faixa etária de 0 a 
6 anos e que o município re-
gistrou, nessa faixa etária, 48 
casos de covid-19, nos quais 
os sinais foram semelhantes  
a síndromes gripais leves ou 
episódios alérgicos. Outro fa-
tor levado em consideração 
foi o impacto socioemocio-
nal das crianças da Educação 
Infantil, que estão na fase 
inicial da aprendizagem, e 
ainda a situação financeira 
dos estabelecimentos de en-
sino, muitos deles com risco 
de falência.

Na rede pública
Sobre a possibilidade de 

retorno das aulas presenciais 
na rede pública de ensino, a 
Secretaria de Educação afir-
mou que ainda não existe 
uma previsão, pois o municí-
pio tem um grande número 
de professores que perten-
cem aos grupos de risco e 
para uma retomada agora 
seria necessário realizar con-
tratações que, no momento, 
não são possíveis, por conta 
da legislação eleitoral. 

A secretaria informou 
ainda que realizou uma con-
sulta pública com a comuni-
dade escolar e a maioria dos 
professores e pais de alunos 
se posicionou contrários ao 
retorno das aulas presen-
ciais.A decisão abrange toda a Educação Infantil, como berçários e creches, Pré I e Pré II, mas pais têm autonomia para decidirem se liberam os filhos
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Ilustração: Secom-PB

Iniciativa visa fortalecer o comécio da cidade, que é um importante polo do Sertão, além de incentivar o setor turístico, sobretudo durante as festividades juninas
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Imóvel tinha uma estufa climatizada com iluminação especial para o cultivo da planta; 200 mudas foram apreendidas

Polícia descobre laboratório 
de maconha em Carapibus

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cardoso Filho

Fotos:  PMPB

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) iniciou 
a primeira fase de implan-
tação da interoperabili-
dade entre os sistemas de 
informação MPVirtual e 
Processo Judicial Eletrô-
nico (PJe), utilizado pelo 
Poder Judiciário do Estado 
da Paraíba. A medida visa 
melhorar o fluxo de infor-
mações entre as duas ins-
tituições, proporcionando 
à sociedade uma prestação 
de serviço mais ágil e com 
mais qualidade. A primeira 
etapa deverá ser concluí-
da até o próximo dia 14 de 
dezembro. Ela vai englobar 
todos os órgãos do MPPB 
do primeiro grau, exceto 
as unidades localizadas 
em João Pessoa e Campina 
Grande.

O Ato 74/2020 que 
versa sobre o assunto foi pu-
blicado no Diário Oficial Ele-
trônico dessa quarta-feira 
(30/09). De acordo com o 
procurador-geral de Justiça, 
Francisco Seráphico, a inte-
roperabilidade vai atender 
a necessidade da instituição 
de aprimorar os processos 
de trabalho de membros 
e servidores e de otimizar 
o acesso e uso de dados e 
metadados, evitando redun-
dância de atividades.

O gerenciamento do 
processo de implantação 
da interoperabilidade dos 
sistemas nos órgãos minis-

teriais ficará a cargo da Se-
cretaria de Planejamento e 
Gestão (Seplag) e a adoção 
das medidas técnicas para 
viabilizar isso ficará a cargo 
da Diretoria de Tecnologia 
da Informação (Ditec).

Segundo o secretário 
de Planejamento e Gestão 
do MPPB, o promotor de 
Justiça Leonardo Quintans, 
com a interoperabilida-
de, os processos judiciais 
eletrônicos aportarão na 
secretaria da Promotoria 
de Justiça respectiva, que 
deverá fazer a distribuição 
e o encaminhamento ao 
membro com atribuição na 
matéria. 

“A interoperabilidade 
consiste na capacidade de 
um sistema se comunicar 
e trabalhar efetivamente 
no intercâmbio de dados 
ou informações com outro 
sistema ou com parte deste, 
por meio de ferramentas de 
tecnologia. A partir dessa 
implantação, o membro do 
MPPB deverá atuar em pro-
cessos judiciais eletrônicos 
utilizando exclusivamente 
o sistema MPVirtual, tanto 
para o recebimento quan-
to para a devolução destes, 
sem a necessidade de aces-
so à plataforma do Pje. Em 
um segundo momento, a 
interoperabilidade entre 
os sistemas atingirá João 
Pessoa e Campina Grande”, 
explicou Quintans.

Começa interligação de 
sistemas do MPPB e TJ

PM realiza ações para o 
combate ao tráfico de droga

Um laboratório clan-
destino de maconha  foi des-
coberto na tarde de ontem  
pela Polícia Civil da Paraíba. 
A ação policial foi realizada 
após investigações da De-
legacia de Roubos e Furtos 
de Veículos e Cargas de João 
Pessoa.

Segundo informações do 
delegado Getúlio Machado, 
titular da DRFVC/JP, a droga 
estava sendo  produzida em 
uma casa de dois andares, 
localizada na Praia de Carapi-
bus, no município do Conde, 
no Litoral Sul da Paraíba. No 
imóvel os policiais encontra-
ram uma estufa climatizada e 
com iluminação especial para 
o cultivo da planta que  dá ori-
gem  ao entorpecente. Pelo 
menos 200 mudas do vegetal  
foram encontradas no local.   

Um casal, ambos com 
idades de 25 anos, foi preso 

no local em flagrante deli-
to. De acordo com o delega-
do, a polícia chegou ao local 
durante investigação de um 
grupo suspeito de praticar 
roubos, furtos e clonagem de 
veículos. 

A DRFVC/JP iniciou as 
investigações após receber 
denúncias desses tipos de 
crimes na região do Litoral 
Sul da Paraíba. A polícia des-
cobriu que havia um carro 
supostamente clonado numa 
residência em Carapibus. Ao 
chegar ao local, os policiais 
descobriram o laboratório 
clandestino.

Segundo as investiga-
ções, a maconha foi cultivada 
com sementes importadas e 
possui alto poder de compo-
nentes nocivos ao usuário.  
As mudas foram apreendidas 
e submetidas a perícias. As 
duas pessoas presas foram 

autuadas por crime de tráfico 
de drogas e associação para o 
tráfico.

Para consumo
Na cidade de Pirpirituba, 

policiais civis apreenderam 
com um homem, na manhã 
de ontem, 156 pedras de cra-
ck já embrulhadas e prontas 
para consumo, além de uma 
espingarda calibre 12, quatro 
unidades maiores da mesma 
droga, bem como munições 
de calibres .12 e .44.

A ação aconteceu após 
os policiais receberem de-
núncia anônima de que o ho-
mem suspeito estava comer-
cializando entorpecentes em 
sua residência.

O homem foi levado para 
a delegacia de Pirpirituba, 
para ser autuado pelos crimes 
de tráfico de drogas e posse 
irregular de arma de fogo.

A empresa Azul Linhas 
Aéreas Brasileiras S/A de-
verá pagar uma indenização, 
por danos morais, no valor 
de R$ 4 mil, e mais R$ 200,00 
de danos materiais, em vir-
tude do cancelamento de 
um voo no trecho Maceió/
Recife/João Pessoa. A sen-
tença é da juíza Ana Amélia 
Andrade, da 6ª Vara Cível 
da Capital. O autor da ação 
alega que viajou a trabalho 
de João Pessoa para Maceió, 
com conexão no dia 2 de ju-
lho de 2017, com volta pro-
gramada para o dia seguin-
te. No retorno, ao chegar no 
aeroporto de Recife, de onde 
pegaria a conexão para João 
Pessoa, às 22h28 o voo atra-

sou e por volta das 23h20, os 
passageiros ingressaram em 
um ônibus com destino a ou-
tro avião, e após 10 minutos, 
informaram que o voo havia 
sido cancelado.

Alegou, ainda, que a em-
presa aérea se comprometeu 
a fornecer um ônibus para 
transportar os passageiros 
para João Pessoa, e que o 
procedimento para registrar 
os passageiros e bagagens 
iria durar mais de uma hora, 
sendo informado por outro 
funcionário que a condução, 
via ônibus, estava prevista 
entre 2h e 3h da manhã. Afir-
ma, por fim, que, em face do 
serviço ineficiente, decidiu 
pegar um táxi para João Pes-

soa que lhe custou o valor de 
R$ 200,00.

Em sua contestação, a 
empresa disse que, em razão 
do cancelamento e inexis-
tência de voo para o destino 
final naquele dia, fora dis-
ponibilizado ao autor trans-
porte via terrestre, o que não 
fora aceito. Ressaltou, tam-
bém, que não há que se fa-
lar em falha na prestação de 
serviço e, por conseguinte, 
em indenização por danos 
morais e materiais, reque-
rendo, portanto, a improce-
dência de todos os pleitos.

Conforme a sentença, 
houve falha na prestação do 
serviço e, consequentemen-
te, o dever de indenizar. 

Os prefeitos de Barra de 
Santa Rosa, Sossego, Nova Flo-
resta e Damião assinaram Ter-
mo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) e se comprometeram a 
adotar uma série de medidas 
para corrigir irregularidades e 
dar mais eficiência à arrecada-
ção do IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) em seus 
municípios.

O TAC foi proposto pela 

promotora de Justiça de Cuité, 
Érika Muzzi, que aderiu ao pro-
jeto estratégico “IPTU Legal”, 
idealizado pelo Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de 
Justiça de Defesa do Patrimônio 
Público do MPPB para averi-
guar e promover ações capazes 
de aperfeiçoar a administração 
tributária nos municípios, oti-
mizando a arrecadação de re-
cursos para financiar políticas 

públicas e ações em benefício 
da população local. 

Os prefeitos se compro-
meteram a adotar medidas, 
seguindo um cronograma com 
datas limites, para corrigir as 
irregularidades indicadas em 
um relatório, como a criação 
de cargo de fiscal de tributos e 
a realização de concurso públi-
co para o seu provimento, por 
exemplo.

Policiais da Força Tá-
tica do 14º Batalhão da 
Polícia Militar apreende-
ram 33,3 kg de maconha, 
um litro de loló, um car-
regador de fuzil e mais de 
R$ 1.200 em espécie ao 
abordar um carro branco, 
no fim da noite de quarta-
feira (30), na cidade de 
Sousa, no Sertão da Paraí-
ba. Na ação, foi preso em 
flagrante um homem de 
24 anos.

A interceptação foi 
realizada pela equipe de 
policiais que participa-
vam de um reforço das 
rondas no bairro do Muti-
rão. Ao ser feita a revista 
no carro, foi encontrada 
toda a droga e o suspeito 
recebeu voz de prisão.

O suspeito foi condu-
zido à Delegacia de Polí-
cia Civil, em Sousa, e não 
informou quem teria for-

necido a droga, nem tão 
pouco o destinatário.

Bancários
Em João Pessoa foi 

preso um estudante de 
29 anos que estava com 
duas bacias cheias de 
maconha, quatro pés da 
droga, um litro de loló, 
dinheiro e duas balanças 
de precisão, em um apar-
tamento do bairro dos 
Bancários.

A prisão aconteceu 
após o estudante ser 
abordado em frente ao 
prédio onde morava, após 
indicação da Coordena-
doria de Inteligência da 
PM (COInt). No momento 
da abordagem, ele estava 
com uma sacola com ma-
conha. Os policiais já ti-
nham informações de que 
o suspeito estaria atuan-
do na venda de drogas, o 

que deve ser aprofunda-
do nas investigações.

Na residência do uni-
versitário, os policiais do 
Batalhão Especializado 
em Policiamento com Mo-
tocicletas encontraram 
um quarto preparado es-
pecificamente para pro-
duzir maconha, com todos 
os equipamentos para 
acondicionar e desenvol-
ver o entorpecente.

Meio ambiente
Na cidade de Areal, 

policiais da 2ª CPAmb 
apreenderam duas ar-
mas de fogo e oito aves 
silvestres, após denúncia 
acerca de uma residência 
onde aves silvestres eram 
criadas de forma ilegal. 
O proprietário não tinha 
autorização do órgão am-
biental competente para 
criação das aves.

Laboratório (acima) foi 
localizado em um apartamento 
no Jardim Cidade Universitária 
e, em Sousa, policiais 
militares apreenderam 33 
quilos de maconha e outros 
entorpecentes

Azul é condenada a indenizar 
passageiro por ter cancelado voo

Prefeituras se comprometem a 
melhorar a arrecadação do IPTU

Sem trégua

A Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba recu-
perou, na tarde de quar-
ta-feira (30), um veículo 
Fiat Argo roubado e que 
circulava clonado. Os poli-
ciais abordaram o veículo 
na BR 230, estacionado 
próximo a lojas de revenda 
de automóveis, na capital 
paraibana. 

Durante minuciosa fis-
calização foi verificado que 
se tratava de um veículo 
roubado em maio de 2019, 
em Natal (RN). O condutor, 
um homem de 30 anos, 
informou que estava com-
prando o veículo de outra 
pessoa e foi ao local para fa-
zer a vistoria do automóvel. 

Após contato com o 
suposto proprietário, o 
homem de 31 anos compa-
receu ao local e confirmou 
que o veículo seria vendido 
por ele. Os homens foram 
detidos, conduzidos à Po-
lícia Civil e deverão res-
ponder judicialmente pelo 
crime de receptação de veí-
culo roubado.

Solidariedade
A PRF está realizando 

campanha de arrecadação 
de brinquedos novos ou 
em bom estado de conser-
vação. A ação ocorrerá no 
dia 13 deste mês com a dis-
tribuição dos brinquedos. 
As doações poderão ser fei-
tas até o próximo dia 9.

Veículo é 
recuperado 
um ano 
após o roubo
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Estabelecimentos têm a responsabilidade de acionar a PM, de acordo com a Lei nº 11.779, publicada ontem no DOE

As farmácias e droga-
rias da Paraíba agora têm 
formalmente a responsabi-
lidade de acionar a Polícia 
Militar (PMPB) caso seja ve-
rificado algum caso de vio-
lência contra a mulher. De 
acordo com a Lei nº 11.779 
de 30 de setem bro de 2020 
publicada na edição de on-
tem (1º) do Diário Oficial 
(DOE), ficou instituído o 
Protocolo Emergencial de 
Proteção às Mulheres Víti-
mas de Violência Doméstica 
“Sinal vermelho” no perío-
do de isolamento social da 
covid-19 para estes estabe-
lecimentos no Estado. 

O protocolo, aprovado 
pela Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) é de 
autoria da deputada esta-
dual Cida Ramos(PSB), e 
foi sancionado pelo gover-
nador João Azevêdo (Ci-
dadania). A lei determina 
que as farmácias e droga-
rias em funcionamento no 
Estado, ao atender uma 
mulher que apresente na 
palma da mão um “sinal 
vermelho” feito em “x” de 
batom, deverão adotar as 
seguintes regras: manter a 
calma e encaminhar a mu-
lher para uma sala segura, 
onde ela possa aguardar 
atendimento especializa-
do, sem chamar atenção 
dos demais clientes ou do 
possível agressor (caso ele 
esteja acompanhando-a).

Ainda devem anotar o 
nome completo da mulher 
e o seu endereço, caso ela 
tenha necessidade de sair 
do local. Por último, preci-
sam ligar para o serviço da 
Polícia Militar, através do 
número 190 e comunicar a 
ocorrência.

Conforme o texto, o far-
macêutico (a) ou atendente 
que prestar o atendimento 
à vítima, não terá respon-
sabilidade de figurar como 
testemunha da ocorrência, 
pois a sua função é apenas 
de comunicante. Inclusive, 
o sigilo das informações 
deve ser obedecido pelo 
estabelecimento comercial 
e seus funcionários, como 
forma de resguardar as in-

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Farmácias na PB combatem 
a violência contra a mulher

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

A farmácia que atender 
uma mulher com “sinal 
vermelho” feito em “x” 
de batom, na palma da 

mão, deve adotar algumas 
regras e chamar a PMPB

formações sobre a ocorrên-
cia, não podendo ser repas-
sadas para terceiros.

De acordo com o docu-
mento, o Poder Executivo 
fica autorizado a informar 
às farmácias e drogarias a 
importância da adesão ao 
Protocolo Emergencial “Si-
nal vermelho” e reforçar os 
canais de atendimento às 
situações de violência con-
tra a mulher, bem como a 
Rede de Proteção à Mulher. 
Além disso, devem criar e 
divulgar campanha publici-
tária para que todos tomem 
ciência do protocolo e uso 
do sinal. Também terão que 
celebrar parcerias com ór-
gãos, entidades da socieda-
de civil e/ou autarquias de 
defesa da mulher.

O presidente do Sindi-
cato dos Proprietários de 
Farmácias (Sindfarma), He-
bert Almeida, elogia a ini-
ciativa, pois a considera um 
importante instrumento so-
cial de defesa das mulheres. 
No entanto, preferiu não se 
pronunciar, pois acredita 
que antes da lei ser sancio-
nada precisava ser discuti-
da entre os representantes 
da categoria, para saber a 
real posição dos empresá-
rios acerca da questão. 

Desde o início da pan-
demia do novo coronavírus, 
estes empreendimentos 
ficaram incumbidos de au-
xiliar no enfrentamento à 
violência doméstica. Porém, 
o Protocolo Emergencial de 
Proteção às Mulheres Víti-
mas de Violência Doméstica 
para as farmácias e droga-
rias em funcionamento na 
Paraíba poderá continuar 
sendo adotado, mesmo 
após o fim do isolamento 
social, como estratégia de 
fortalecimento da Rede de 
Proteção à Mulher.

Maria Cristina saiu de 
Cabedelo para comprar a 
lâmpada da luminária que 
usa na mesa de cabeceira 
da cama, uma peça difícil 
de achar, mas que a dona de 
casa encontrou rápido, na 
Maciel Pinheiro, Centro de 
João Pessoa. “Já tinha pro-
curado em Cabedelo e não 
achei, vim aqui porque sa-
bia que ia encontrar”. A tra-
dicional rua do Centro His-
tórico é o lugar ideal para 
quem procura por material 
de construção e ferramen-

tas, peças para automóveis, 
artigos de iluminação e ma-
teriais elétricos. Lojas de 
eletrodomésticos, produtos 
para pesca, ferragem e lan-
chonetes também são en-
contradas ao longo da rua. 

Movimento intenso
Na manhã de ontem, 

era intenso o movimento, 
tanto na rua, quanto no in-
terior das lojas. Vendedo-
res e lojistas estavam ani-
mados. “Graças a Deus não 
temos do que reclamar. O 
fluxo de vendas aqui deve 
tá em torno de 70% da mé-
dia pro período”, deduziu 

Pedro Aires, que trabalha 
em uma loja de iluminação 
há 11 anos. “Nunca tínha-
mos fechado mais de três 
dias seguidos, então foi di-
fícil, mas a impressão que 
temos é que essa demanda 
reprimida é que está dando 
esse ‘boom’ nas vendas”. A 
expectativa do comerciante 
é para que o ritmo não caia. 
“Que todo mundo saia de 
casa agora para comprar e, 
mais na frente, daqui a um 
ou dois meses, isso esfrie e 
a gente tenha uma retração. 
A gente espera que isso não 
aconteça”. 

Na loja de lataria que 

Roberto Alves possui há 14 
anos, a pior fase já passou. 
“Hoje o nosso movimento 
é o mesmo de sempre, de 
antes da pandemia. As pes-
soas voltaram a comprar”. 
No lugar o comerciante, 
que trabalha com a família, 
conseguiu manter os dois 
funcionários contratados e 
agora torce para que tudo, 
de fato, volte ao normal. 
Para quem trabalha na rua 
há 34 anos, na Maciel Pi-
nheiro, antes mesmo de co-
locar o próprio negócio, os 
votos são de que as vendas 
continuem crescendo. “Foi 
difícil, mas deu pra segurar. 

Agora é continuar se cui-
dando e trabalhando”. 

As lojas da Maciel Pi-
nheiro e demais ruas do 
Centro Histórico também 
estão funcionando das 9h 
às 17h, de segunda a sába-
do. Para o vendedor da loja 
de máquinas, ferramentas 
e material de constru-
ção,  Francisco Cornélio, 
o tempo é suficiente para 
colocar as vendas em dia. 
“A gente tá animado com a 
volta do movimento. Aqui 
na loja a gente sabe que 
pode melhorar. mas já es-
tamos empolgados com o 
momento”.

Movimento na Maciel Pinheiro agrada lojistas
Laura Luna
lauraragao@gmail.com Hoje o nosso 

movimento aqui na 
Rua Maciel Pinheiro, 
no Centro Histórico 

da capital, é o 
mesmo de sempre, 

de antes da 
pandemia. As 

pessoas voltaram a 
comprar

Em Bayeux

Ministério Público da Paraíba quer 
interdição de passagem molhada

Uma passagem mo-
lhada construída sobre o 
Rio do Meio, na localida-
de conhecida por ‘Rio das 
Lavadeiras’, no município 
de Bayeux, na Grande João 
Pessoa, está causando dano 
ambiental e ameaça desa-
bar oferecendo risco à po-
pulação. As observações são 
parte da ação civil pública 
ajuizada pelo Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
que entrou com pedido de 
liminar para interdição do 
local. O processo foi enca-
minhado ao Tribunal de 
Justiça que deu prazo de 72 
horas para a Prefeitura de 

Bayeux se pronunciar sobre 
o caso. Até a manhã de on-
tem, a Procuradoria Geral 
do Município havia afirma-
do que não tinha recebido a 
notificação.

“Só vamos nos mani-
festar após receber a noti-
ficação, portanto, qualquer 
resposta que der agora será 
prematura”, disse Eduardo 
Silva, procurador geral de 
Bayeux.

Na ação ajuizada pela 
promotora do Meio Am-
biente de Bayeux, Fabiana 
Lobo, consta que o MPPB 
apurou notícia de que a 
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura (Seinfra) teria 
construído a passagem mo-
lhada sem licenciamento 

ambiental e com a utiliza-
ção de manilhas para possi-
bilitar o tráfego de veículos 
provocando o aterramento 
do rio e estreitamento da 
jusante (lado para onde se 
dirige a corrente d’água). 

No local, os moradores 
dizem que a passagem, que 
liga os bairros do Rio do 
Meio e Mário Andreazza, era 
uma necessidade, mas con-
cordam que há prejuízos. “Os 
moradores que atravessam 
o rio, tinham que entrar na 
água. Mas em compensação 
o rio praticamente sumiu”, 
opina João Damião, morador 
do bairro Rio do Meio.

Além da remoção da 
passagem molhada, a ação 
pede que seja feita a recu-

peração do trecho do rio 
degradado em decorrência 
da obra. A passagem molha-
da foi construída na Unida-
de de Conservação da Mata 
do Xém-Xém, administrada 
pela Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema). 

Desconhecimento
O secretário de Infraes-

trutura do Município de 
Bayeux, Leonardo Batista, 
afirmou que está no cargo 
há cerca de três meses e 
não tem conhecimento do 
caso. A reportagem tentou 
contato, também, com a Se-
cretaria do Meio Ambiente 
de Bayeux, mas não obteve 
retorno.

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Foto: Marcus Antônius

 Segundo o MPPB, a passagem molhada construída sobre o Rio do Meio está causando dano ambiental e ameaça desabar, oferecendo riscos à população 
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Para evitar aglomeração, o acesso ao Centro de Diagnósitco será feito com atendimentos regulados e agendados

A campanha Outubro 
Rosa, que incentiva a pre-
venção do câncer de mama, 
teve início ontem, no Centro 
Especializado de Diagnóstico 
do Câncer (CEDC), órgão do 
Governo do Estado que é re-
ferência na detecção precoce 
do câncer de colo de útero e 
mama. A abertura simbólica 
contou com a visita da pri-
meira-dama do Estado Ana 
Maria Lins, ocasião em que 
dialogou com a equipe que 
integra o CEDC e com mu-
lheres que estavam no local 
para realizar exames. 

A campanha se estende 
durante todo o mês de outu-
bro, mas para evitar aglome-
ração, devido à pandemia da 
covid-19, o acesso ao CEDC 
não acontece com demanda 
espontânea, os atendimentos 
são regulados e agendados. 
Para suprir a demanda, o ho-
rário de atendimento nesta 
unidade – que normalmente 
é até as 16h – foi estendido 
até as 19h. 

Na oportunidade, a pri-
meira-dama Ana Lins co-
mentou que o apoio do Go-
verno do Estado às mulheres 
é prioridade, principalmen-
te, no que diz respeito à saú-
de. “Muitas mulheres caren-
tes não têm condição de ir 
a clínicas particulares para 
fazer a prevenção do câncer 
de mama. Por isso, o trabalho 

do CEDC é tão relevante, por-
que ele oferece atendimento 
gratuito e de qualidade para 
que todas as mulheres pos-
sam ter acesso aos exames. É 
importante que elas façam o 
autoexame das mamas, tam-
bém façam a mamografia e 
se cuidem. A prevenção per-
mite que a mulher descubra 
a doença no estado inicial, o 
que facilita muito a sua cura.”, 
frisou a primeira-dama.

A diretora geral do 
CEDC, Roseane Machado, 
enfatizou a importância da 
campanha e orientou que as 
mulheres não deixem de rea-
lizar os exames por causa da 
pandemia da covid-19. “No 
início da pandemia verifica-
mos que houve uma diminui-
ção do número de consultas 
e exames, mas em nenhum 
momento o serviço fechou. 
Como estamos em um perío-
do de pandemia, articulamos 
para que o Outubro Rosa 
acontecesse de forma segu-
ra. Então, as gerências regio-
nais de saúde identificaram 
nos municípios as mulheres 
que precisariam de um aten-
dimento prioritário para o 
diagnóstico precoce e todos 
os atendimentos estão sendo 
regulados. Não vai acontecer 
aglomeração, porque elas 
vão vir agendadas”, garantiu. 

A diretora Roseane Ma-
chado ainda afirmou que 

Campanha Outubro Rosa é 
aberta oficialmente no Estado
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Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A região Nordeste definitivamente está em alta entre as pessoas que residem no Estado de São 
Paulo, quando o assunto é comprar pacotes de viagens para o final do ano. Uma pesquisa da 
Decolar, divulgada no último dia 29, apurou que as buscas para viagens estão com percentual 
acima do padrão para o período e que sete entre as 10 cidades mais buscadas em agosto estão 
na região Nordeste. Maceió (AL) lidera o Top 10, que tem João Pessoa em 9º. As outras cidades 
nordestinas são Recife (PE), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Natal (RN) e Porto Seguro (BA). 
O ranking é completado por duas cidades do Sul. Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) e o 
Rio de Janeiro, da região Sudeste.

Taperoá

Serraria 

Pesquisa 

TAmbAbA

Oficializada como natu-
rista do Nordeste, a praia de 
Tambaba é uma das mais belas 
da Paraíba. A praia possui um 
coqueiro que nasceu em uma 
pedra localizada dentro do 
mar, e se tornou uma das atra-
ções do local, principalmente 
para quem gosta de fotografar. 
O turista vai se encantar com 
as falésias, água quentinha e 
o mar com cor de esmeralda 
que tornam o local atrativo, 
além dos passeios, vegetação, 
culinária e o surf praticado no 
local. A praia, que fica a 35 qui-
lômetros de João Pessoa, faz 
parte de uma área de proteção 
ambiental (APA) e é conside-
rada uma das mais limpas da 
Paraíba.

Areia

A Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), aprovou 
no último dia 29, durante 
reunião por videocon-
ferência, um projeto de 
lei, que institui o título 
de Capital Paraibana da 
Cachaça para o município 
de Areia, na região do 
Brejo. Areia está localiza-
da a 130km de João Pes-
soa, sendo a 4ª cidade em 
número de estabeleci-
mentos de produtores de 
cachaça do Brasil e a 1ª 
do Nordeste. No municí-
pio, existem 28 engenhos 

Fotos: Teresa Duarte

O Centro Histórico do Município de Taperoá é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado 
da Paraíba. Taperoá está localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande e 
é famosa por ser palco da história da peça Auto da Compadecida, do escritor paraibano 
Ariano Suassuna. No ano de 2007, Taperoá viveu bons momentos com as gravações da 
microssérie A Pedra do Reino, escrita também por Ariano.

Construída e incorporada ao acervo histórico do Engenho Laranjeiras, em Serra-
ria, a Capela Nossa Senhora de Lourdes chama a atenção pelo estilo Neo-barroco, que 
se assemelhar ao conjunto residencial, destacando-se o formato da cruz na torre e os 
detalhes internos. A casa-grande do engenho se constitui num dos mais belos con-
juntos arquitetônicos localizado no Brejo paraibano, construído no início do século 

passado pelo major Antônio 
Bento Duarte e, depois de 
passar por outros donos, 
foi adquirido pelo professor 
Francisco Barreto, na déca-
da de 1990. Atualmente, o 
local se constitui numa das 
mais importantes reservas 
florestais da região, amplia-
da depois da experiência 
na fabricação de rapadura, 
já depois transformar em 
pousada.  Ao redor da ca-
sa-grande e da capela, os 
visitantes podem contem-
plar a paisagem composta 
de variadas espécies de 
árvores nativas, palmeiras e 
flores, com animais e fontes 
de água cristalina.         

ativos, que em 2018 
produziram 4,5 milhões 
de litros de cachaça e 
também é lá que está 

o Museu da Rapadura, 
que funciona dentro do 
Campus da Universidade 
Estadual da Paraíba.

durante todo o mês de ou-
tubro será disponibilizada 
uma média de 1.200 a 1.500 
mamografias e também apro-
ximadamente 350 biópsias 
mamárias serão realizadas 
no Centro Especializado de 
Diagnóstico do Câncer. Ela 

destacou também que o re-
forço se dá devido à cam-
panha Outubro Rosa, mas o 
CEDC funciona durante todo 
o ano, com oferta de consul-
tas com mastologistas, rea-
lização de mamografias e de 
procedimentos intervencio-

nistas guiados por ultrasso-
nografia, entre outros.

A dona de casa Mari-
nalva da Silva tem 42 anos e 
comentou que anualmente 
faz exames preventivos. “Eu 
tenho sempre a preocupação 
de fazer o exame de mama 

e outros exames, porque sei 
que cuidar da saúde é muito 
importante. O último que fiz 
não deu nada errado, graças 
a Deus. E este ano vou fazer 
novamente os exames pre-
ventivos e tenho fé que vai 
estar tudo bem”, disse.

Paraíba pode ter 1.120 novos casos de câncer
O Instituto Nacional de Cân-

cer (Inca) estima que para cada 
ano do biênio 2020/2021 sejam 
diagnosticados 66.280 novos 
casos de câncer de mama no 

Brasil, com um risco estimado 
de 61,61 casos a cada 100 mil 
mulheres. Na Paraíba, estima-se 
1.120 novos casos de câncer de 
mama para esse mesmo perío-

do, sendo 360 com ocorrência 
em João Pessoa. Já sobre o cân-
cer de colo de útero, estima-se 
290 novos casos para o Estado 
e 60 novos casos para a capital.

A abertura simbólica da 
campanha contou com a 
visita da primeira-dama 
do Estado, Ana Maria 
Lins, ao CEDC

Foto: André Lúcio/Secom/PB



Editais a caminho
Regulamentada nesta semana pelo governador João 
Azevêdo, a Lei Aldir Blanc terá 12 editais voltados para 
o setor cultural da Paraíba. Página 11
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Paraibanos falam da herança do argentino, que sempre inspirou a crítica social através das suas tiras atemporais

O argentino Joaquín 
Salvador Lavado, mais co-
nhecido como Quino, morto 
na última quarta-feira, aos 
88 anos, deixou um legado 
de crítica social com toda a 
sensibilidade representada, 
principalmente, pela sua 
mais importante persona-
gem: Mafalda.

O cartunista criou a me-
nina de seis anos, questiona-
dora sobre aspectos sociais, 
para jornais argentinos no 
período entre os anos de 
1964 e 1973. Entretanto, a 
temática  sensível e univer-
sal segue atual nos dias de 
hoje, marcando presença em 
livros didáticos e ilustrando 
páginas virtuais mundo afo-
ra. Quadrinistas paraibanos 
relatam para A União suas 
experiências e principais 
referências de Quino ao pro-
duzir novos trabalhos.

O editor e cartunista 
Henrique Magalhães, que 
homenageou Quino com 
uma tira inédita, relata seu 
primeiro contato com o ar-
gentino. “Eu era adolescente 
quando conheci a obra dele 
com a Mafalda. Naquela épo-
ca, era um leitor bastante 
voraz de histórias em qua-
drinhos e comecei a pesqui-
sar várias expressões, além 
das infantis e de temáticas 
de super-herói”, relembra. 
“Com o tempo, fui desco-
brindo quadrinhos com ca-
ráter mais crítico e fiquei 
encantado com a Mafalda: 
pela sua vivacidade, pelas 
suas tiradas geniais e pela 
sua sensibilidade”.

Para Henrique, a per-
sonagem foi a sua principal 
inspiração para criar. “Quino 
e Henfil são minhas princi-
pais referências. Henfil com 
sua crítica mordaz, Quino 
com seu lirismo poético”, 
define o editor da indepen-
dente Marca de Fantasia e 
criador da Gibiteca Henfil, 
localizada na Funesc, em 
João Pessoa.

A personagem ques-
tionadora, que foi produzi-
da por nove anos, continua 
repercutindo de geração 
em geração. A temática uni-
versal explorada auxilia as 
crianças e jovens a entender 
melhor algumas questões 
que podem ser aprofunda-
das nas disciplinas escola-
res. “Quino tinha uma sen-
sibilidade humana muito 
forte, tocando em questões 
para as quais normalmente 
cartunistas não costumam 
olhar muito”, define Henri-
que Magalhães. 

A Mafalda sintetiza o 
símbolo sensível de seu 
criador, nas palavras do pa-
raibano. “Todo mundo que 
conhece Quino, conhece por 
essa atividade da Mafalda de 
questionamento, de desper-
tar a atenção para a crítica 
social”, frisa o editor.

A menina que não gosta 
de sopa e que se preocupa 
com o mundo segue ilustran-
do materiais didáticos até 
hoje, a exemplo do filho ado-
lescente de Henrique Ma-

galhães, que o surpreendeu 
quando reconheceu a perso-
nagem através de uma ilus-
tração em casa. “Acho fantás-
tico os quadrinhos inseridos 
nos livros. Normalmente é 
uma linguagem menospre-
zada, tida como menor va-
lor do que a palavra, mas na 
ilustração muitas vezes tem 
coisas incríveis que dispen-
sam o texto”.

Temas como conflitos 
de classe nunca vão acabar, 
como destacado por Henri-
que. “Mafalda toca em pro-
blemas universais e atempo-
rais. Mudam-se os cenários 
geográficos, mas os confli-
tos continuam, as relações 
humanas são permanentes, 
sempre vão existir. Quino 

conseguiu criar uma per-
sonagem que transcende a 
temporalidade. Mesmo falan-
do da política de sua época, 
ele fala de uma forma ampla 
que se aplica a outras reali-
dades”, justifica. “O cartum 
tem o elemento mais poético 
de entender contradições da 
sociedade e eu, na hora de 
criar, tenho tentado abordar 
nossos problemas do cotidia-
no de modo que não se res-
trinjam ao nosso tempo. Com 
certeza isso é uma referên-
cia do Quino, esse desejo de 
transcender a temporalidade 
vem da Mafalda”.

Thaïs Gualberto, qua-
drinista paraibana, lembra 
de sua infância e de quando 
teve o primeiro contato com 

a obra de Quino, também 
através da Mafalda, folhean-
do o livro com toda a obra 
que retratava a personagem. 
“Lia de cabo a rabo, gostava 
muito de quadrinhos e era 
daquelas crianças que abria 
o livro de gramática procu-
rando as tirinhas”. 

A icônica personagem 
foi uma escola para a autora, 
“uma grande influência”, em 
suas palavras. “Isso de se man-
ter sempre atual é algo que 
eu tento absorver também. 
Mudam-se as pessoas, mas os 
nossos problemas continuam 
os mesmos. Quino sabia falar 
de situações que acontecem o 
tempo inteiro”. 

O caráter político, incon-
fundível na obra do argenti-

no, é de um olhar atencioso e 
único, por isso se torna refe-
rência até hoje. “Pela manei-
ra como ele fala dos assuntos 
e faz com que uma criança 
consiga entender a maior 
parte. Na Mafalda tinha todo 
o contexto das característi-
cas, como o amigo capitalis-
ta, a amiga que queria casar 
com um homem rico… Ele 
criou um microcosmos da 
sociedade onde se encaixam 
muitas sociedades”. Ela lem-
bra então de uma referência 
nacional e compara: “No Bra-
sil, talvez o personagem mais 
parecido com a Mafalda seja 
o Armandinho, de Alexandre 
Beck”, compara.

Para Gualberto, “gênio” 
pode definir o argentino 

com precisão. “Quino comu-
nicava muito bem sua men-
sagem para o mundo. Domi-
nava muito bem a narrativa 
da construção da tirinha, 
trazia mensagens muito im-
portantes que tocam a gente 
de uma forma muito pro-
funda em uma linguagem 
leve”. Seguindo com essa 
ideia, a Mafalda deve conti-
nuar ilustrando páginas re-
ais e virtuais, como destaca 
a paraibana. “Mesmo se os 
assuntos que ela aborda fo-
rem superados, ela ainda vai 
continuar sendo forte como 
uma lembrança do que foi o 
nosso passado. Mas enquan-
to ela for atual como conti-
nua hoje, vai bater muito 
forte nas nossas dores”.

Foto: Divulgação

Quino ao lado da estátua da eterna contestadora 
Mafalda, cuja produção das tiras durou quase uma 
década; ao lado, uma reverência assinada pelo 
paraibano Henrique Magalhães

A maior prova da quase oni-
presença da obra de Quino pelo 
mundo e para diferentes gerações 
é simbolizada pela quantidade de 
homenagens após a sua morte, 
com os manifestos de pesar.

Para Sidney Gusman, respon-
sável pelo planejamento editorial 
da Mauricio de Sousa Produções 
e editor da Graphic MSP, uma das 
maiores provas do alcance de Qui-
no e de sua obra foi a quantidade 
enorme de pessoas que não são 
consumidoras habituais de quadri-
nhos, se manifestarem nas redes 
sociais. “O mais impressionante 
é que eram tiras ou cartuns de 
décadas atrás, e seguem atualíssi-
mos. Isso atesta uma das maiores 
qualidades de Quino: sua atem-
poralidade. Parece uma metáfora, 
mas é real: Quino é eterno”.

Um deles foi justamente o 
Mauricio de Sousa, que fez uma 
homenagem ao hermano com a 
Mônica e Mafalda, ambas senta-
das em um banco ao lado de um 
globo terrestre, chorando pela 
morte de Quino. “O amigo Quino 
está agora desenhando pelo uni-
verso com aqueles traços lindos e 
com um humor certeiro como sem-

pre fez. Criou sua Mafalda, hoje 
de todos nós, no mesmo ano em 
que eu criei a Mônica, em 1963. 
Por isso, nos tornamos irmãos la-
tino-americanos para desbravar 
o mundo dos quadrinhos. Quino 
vive agora mais forte dentro de 
nós”, declarou Sousa.

Sidney Gusman presenciou 
um importante reencontro de 
titãs dos quadrinhos produzidos 
na América Latina, ocorrido em 
2015, quando o pai da Turma da 
Mônica se encontrou com o pai 
da Mafalda, na capital da Argen-
tina. “Imagina para alguém que é 
muito fã de quadrinhos, como foi 
ser testemunha desse reencontro”, 
comenta. “Em abril de 2015, 
acompanhei Mauricio a Bue-
nos Aires, para um novo en-
contro dele com Quino 
(que já havia visitado 
os estúdios da MSP 
em 1999), e fiquei 
ali ouvindo os dois 
prosearem, enquan-
to registrava fotos de 
tudo”. O momento 
emocionante é definido 
de uma forma direta: 
“Foi um privilégio”.

Pai da Mafalda ganhou uma homenagem do pai da Mônica
Foto: Sidney Gusman/Divulgação

Maurício de Sousa (E) dando um 
presente a Quino (D) numa visita 
a Buenos Aires, em 2015; ao lado, 
a arte do brasileiro com as criações 
máximas de ambos se lamentando 
pela morte do argentino

Imagem: Divulgação

“Quino comunicava muito bem 
sua mensagem para o mundo”
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Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com
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Colunista colaborador

Uma vez, caminhando no meio do mato, eu pi-
sei na asa de um passarinho.

O bichinho estava no chão, que, definitivamen-
te, não é onde se espera que um pássaro esteja.

Devia já estar ferido e pisei numa de suas asas.
Fiquei me sentindo tão mal...
Parecia que tinha pisado na asa de um anjo.
Por um momento, permaneci ali, parado, 

olhando pra ele, sem saber o que fazer.
Ainda vivia. Eu o levei pra casa e fiz o que 

minha vó materna me ensinou, quando se pre-
cisava ressuscitar um bichinho recém-morrido: 
botei ele embaixo de uma bacia de metal embor-
cada e bati nela com um pedaço de pau. Aquele 
barulhão certamente fortaleceria os batimentos 
do coraçãozinho da ave.

Não adiantou.
O passarinho morreu.
Durante uma semana me senti a mais amaldi-

çoada das criaturas.
Sofri calado, meu peito de menino apertado de 

tristeza e medo.
Quando você é menino, um passarinho é um 

ser mágico, encantado, capaz de realizar coisas 
incríveis como voar, mudar de cor e cantar numa 
língua misteriosa, que só pessoas especiais conse-
guem entender.

E eu tinha que ter pisado justo na asa de um 
desses seres!

Toda noite, naquela semana, ia dormir apavo-
rado, esperando que uma coisa estranha aconte-
cesse comigo, como castigo pelo meu descuido.

Acordaria transformado numa minhoca, e 
nem meus pais me reconheceriam. Então seria 
dado de comer às galinhas. Viraria, eu mesmo, 
um pássaro com asas machucadas, e não conse-
guiria escapar de um gato que me perseguiria 
implacável. E, o pior de todos os castigos, meu 
anjo da guarda me daria as costas, com as mes-
mas asas partidas...

Nunca falei nada pra ninguém.
Enterrei o passarinho no quintal e enfiei 

uma pequena cruz de madeira, feita por mim, 
no local.

Fiz isso tudo bem escondidinho, pra que ne-
nhum adulto soubesse do meu crime involuntá-
rio. E olhe que eu nem sabia o que era ocultação 
de cadáver!

Rezei um Santo Anjo no pequeno túmulo, a 
única oração que eu sabia inteira, e me tranquei 
no meu quarto.

Só saía  pra comer.
Os adultos nem notaram.
Os dias foram se passando e eu não virei mi-

nhoca nem pássaro ferido. Aí tive um sonho: eu 
pisava nas asas de um pássaro, só que ele estava 
voando. Então eu estava voando também. Equili-
brado naquelas asas, nós dois riamos muito alto, o 
pássaro e eu. E mesmo quando ele voava de cabe-
ça pra baixo, eu não caía. Nem tinha medo.

Passei muito tempo pensando naquilo.
Aquele passarinho foi se transformando 

numa metáfora dos mistérios da vida e da morte. 
Da culpa e do medo. Da sorte, do acaso.

Caminhando no mato, eu podia ter pisado 
numa formiga, numa aranha, numa cobra, sei lá...

Mas eu pisei num passarinho.
Jamais esqueci desse momento mágico e as-

sustador, onde um pequeno anjo de penas cinzen-
tas e amarelas, durante uma semana, me ensinou 
sobre o inferno e o céu.

Nunca mais tive medo.
Não da morte.
Da vida tampouco.
Na vida, a gente é tudo passarinho, não é 

mesmo?
Mesmo de asas machucadas.
E, seja qual for a altura do voo, eu passarei, tu 

passarinharás, eles passarão.*
(*) Obrigado, Quintana!

Trilha Sonora
‘Canta Coração’ - Geraldo Azevedo, com Elba 

Ramalho;
‘Cheiro de Mato’ - Fátima Guedes;
‘Passaredo’ - Chico Buarque/Francisco Hime;
‘Passarinho’ - Tuzé de Abreu, com Gal Costa;
‘Voa Liberdade’ - Jessé.

Um anjo caído 
no meio do mato 

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Dupla Som D’Luna está no 
‘Funesc Entrevista’ de hoje

Integrantes da dupla 
Som D’Luna, os gêmeos mu-
sicistas Vitor e Diogo Luna 
são os convidados da primei-
ra edição de outubro do pro-
grama ‘Entrevista Funesc’, 
que será realizado hoje, a 
partir das 19h, sob o coman-
do do jornalista Jãmarrí No-
gueira. O bate-papo vai ser 
transmitido ao vivo no perfil 
do Instagram da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(@funescgovpb).

“Participar será mais 
um contato que teremos 
com os nossos fãs, já que 
costumamos nos comunicar 
com eles pelas redes sociais. 
A sensação será a de que es-
tamos novamente juntos. 
É muito bom estarmos na 
capital paulista, para onde 
viemos em busca de am-
pliar os horizontes profis-
sionais, e o convite para a 
entrevista nos fez perceber 
que somos nordestinos”, 
disse Diogo Luna.

O artista comentou que, 
durante o programa, além de 

tocarem cerca de seis músi-
cas do álbum Nesse Trem – o 
primeiro de estúdio, lançado 
em 2018 – deverá falar so-
bre a experiência que ambos 
têm vivido na capital pau-
lista. “Já nos apresentamos 
pelas ruas, inclusive na Ave-
nida Paulista, aos domingos”, 
exemplificou Diogo.

Os trabalhos da dupla 
em torno da preparação do 
novo disco também deve-
rá ser tema do bate-papo. 
O título do projeto será En-
quanto se pode amar. “Esta-
mos pré-produzindo o disco, 
que será diferente do Nesse 
Trem, no qual gravamos as 
11 faixas e as lançamos de 
uma vez só. Agora, vamos 
divulgar as oito faixas pre-
vistas pela Internet a cada 
mês e meio ou dois meses. 
O primeiro single será ‘Nos-
so Mundo’ e, também por 
causa da pandemia, vamos 
gravar nossas partes no es-
túdio que temos em casa e 
enviar posteriormente, por 
via remota, para os músicos 
que estão em João Pessoa, 
para que o trabalho prossi-
ga, inclusive com o apoio de 

estúdios na cidade, como o 
Gota Sonora. A previsão é de 
lançar o disco completo até 
o final do próximo ano”, dis-
se Diogo Luna.

Os irmãos nasceram 
na cidade de João Pessoa, 
onde iniciaram as carreiras 
se apresentando em bares e 
em vários tipos de eventos, 
a exemplo de festas, casa-
mentos e recepções. Ambos 
se mantêm próximos por-
que, mais do que os laços 
familiares e vínculos afeti-
vos que sempre mantive-
ram, perceberam cedo que 
compartilhavam a grande 
paixão pela música, o que os 
fez transformá-la no cerne 
de suas profissões. 

Ao longo do tempo, os 
dois foram desenvolvendo re-
pertório autoral e, depois de 
uma apresentação na Usina 
Cultural Energisa, em 2014, 
eles seguiram para um show 
em Lisboa, Portugal, tendo 
obtido sucesso na Europa. De 
volta ao Brasil, gravaram o 
EP Secura. “Foi um trabalho 
caseiro, gravado em nosso 
quarto em João Pessoa, onde 
utilizamos uma placa de som 

muito pequena, de dois ca-
nais, e microfone básico, e 
com violões no formato acús-
tico, mas foi o que nos colo-
cou na cena musical paraiba-
na”, recordou Diogo.   

O nome Som D´Luna 
surgiu em 2015. Três anos 
depois, os gêmeos Diogo e 
Vítor lançaram o primeiro 
álbum, com  direção e produ-
ção de Jader Finamore, inte-
grante da banda Os Fulano. 
O repertório de Nesse Trem é 
totalmente autoral, foi grava-
do no estúdio Gota Sonora e 
a produção custeada através 
de financiamento coletivo 
através da Internet.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Gêmeos musicistas Vitor e Diogo Luna 
vão tocar músicas do disco ‘Nesse Trem’ 
e falar das suas experiências vividas 
na capital paulista

Foto: Divulgação

Música

Quinteto da PB toca com Mônica Salmaso
O projeto ‘Quinteto Con-

vida em Casa’ está de volta e 
traz uma das vozes mais co-
mentadas das redes sociais: 
Mônica Salmaso, que está na 
estrada há mais de 30 anos 
e já participou como cantora 
convidada em mais de 60 ál-
buns de outros artistas. Mas, 
na quarentena, ela abraçou a 
tecnologia e usou-a para que-
brar a barreira do isolamen-
to, levando ao público apre-
sentações ao vivo sem muita 
preparação que logo viraram 
sucesso de público.

A apresentação com o 
Quinteto da Paraíba aconte-
cerá hoje, a partir das 18h, no 
canal oficial no Youtube da 
Associação dos Docentes da 
UFPB (Adufpb).

Para se ter uma ideia do 
“viral” que a Mônica Salmaso 
se tornou nas redes sociais, 
no Instagram, o número de 

seguidores do seu perfil pas-
sou de 12 mil para 89 mil. No 
Facebook, foi de 8 mil para 
111 mil. Já no canal de Youtu-
be criado após o início da cri-
se sanitária, ela já tem mais 
de 29 mil inscritos.

Nascida em São Paulo, 
no ano de 1971, Salmaso co-
meçou sua carreira na peça 
O Concílio do Amor, dirigida 
pelo premiado Gabriel Vil-
lela, em 1989. Seu primeiro 
CD foi gravado seis anos de-
pois: Afro-Sambas, um duo 
de voz e violão arranjado e 
produzido pelo violonista 
Paulo Bellinati, contendo to-
dos os afro-sambas compos-
tos por Baden Powell (1937-
2000) e Vinícius de Moraes 
(1913-1980).

Em 1999, foi ganhadora 
do prestigiado Prêmio da As-
sociação Paulista dos Críticos 
de Arte (APCA). Em 2012, 

venceu o 23º Prêmio da Mú-
sica Brasileira como melhor 
cantora com o CD Alma Lírica 
Brasileira. No mesmo ano, foi 
gravado no Teatro Alfa, em 
São Paulo, o DVD do disco, di-
rigido pelo paraibano Walter 
Carvalho, ganhador do 24º 
Prêmio da Música Brasileira, 
em 2013.

Formação atual do Quin-
teto da Paraíba conta com 
Ronedilk Dantas (violino), 
Anderson Carvalho (violino), 
Ulisses Silva (viola), Nilson 
Galvão (violoncelo) e Xisto 
Medeiros (contrabaixo).

Próximos shows
O projeto está sendo 

realizado uma vez por mês, 
sempre na primeira sexta-
feira. A estreia ocorreu no dia 
3 de julho com a participação 
de Xangai. A segunda edição 
contou com Toninho Ferra-

gutti. Já na terceira apresen-
tação, o Quinteto da Paraíba 
tocou com Marcelo Jeneci.

Até o final do ano, a pro-
gramação já está definida: no 
dia 6 de novembro, será a vez 
do poeta Jessier Quirino levar 
sua arte em verso, causo e 
prosa ao projeto. Para encer-
rar o ano, no dia 4 de dezem-
bro, o Quinteto se apresenta 
com o Maestro Spok.

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial no

Instagram da Funesc

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Adufpb no Youtube

Fenômeno absoluto na web, 
a cantora paulista participa 
da ‘live’ com os músicos 
paraibanos na quarta edição 
do projeto ‘Quinteto Convida 
em Casa’

Foto: Divulgação
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Após regulamentação publicada no DOE, próximo passo será divulgação dos recursos de fomento, reconhecimento e credenciamento

Lei Aldir Blanc terá 12 editais

Foi publicado no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE) 
na última quarta-feira (dia 
30) o decreto 40.595, a res-
peito da Lei Aldir Blanc na 
Paraíba. Assinado pelo go-
vernador João Azevêdo, a 
deliberação regulamenta a 
aplicação da lei no Estado, 
que oferece ajuda emergen-
cial para o setor cultural du-
rante a pandemia.

O Decreto Estadual re-
afirma os princípios da lei 
federal e estabelece pontos 
importantes como a possibi-
lidade de remanejamento de 
valores entre os incisos I e III 
do art. 2º do Decreto Federal 
nº 10.464. Isso implica que 
o dinheiro que não for to-
talmente gasto com a renda 
direta (o Cadastro Cultural 
PB pessoa física) poderá ser 
utilizado no financiamento 
de editais.

Também em caso de re-
versão de recursos que foram 
destinados aos municípios, o 
Decreto Estadual reforça que 
“poderão ser adotados ins-
trumentos de seleção pública 
complementares”, também 
para uso dessas verbas nos 
editais estaduais que estão 
sendo finalizados pela equipe 
criada na Secretaria de Esta-
do da Cultura (Secult-PB).

O passo seguinte será a 
divulgação de editais voltados 
para o setor cultural. Segundo 
o Secretário da Cultura da Pa-
raíba, Damião Ramos Caval-
canti, eles deverão ser divul-
gados nos próximos dias.

Pedro Santos, que coor-
dena o comitê executivo da 
Lei Aldir Blanc na Paraíba, 
conta que a regulamentação 
funciona “como um baliza-
dor do Governo em relação 
à Lei”. Através dela, são de-
finidos os próximos passos 
da iniciativa. “A gente define 
como vai ser a organização 
dos recursos, cria o comitê 
que vai responder pela exe-
cução, define estratégias que 
serão adotadas nos editais 
que serão lançados e define 
os prazos. A partir do decre-
to, a gente tem parâmetro 
para analisar os pedidos e 
tem as diretrizes necessá-
rias”, explica.

A partir da publicação 
do decreto, encerram-se os 
pedidos de auxílio e é feito o 
cruzamento de dados com o 
Governo Federal para verifi-
cação de informações, tudo 
realizado de forma virtual. 
“Estamos na fase final de 12 
editais, divididos entre os 
de fomento, os de reconhe-
cimento e os de credencia-
mento”, comenta Pedro. Os 
editais terão linguagem sim-
plificada para facilitar o pre-
enchimento, envio e análise, 
como destacado. “O nosso 
foco é deixar o processo o 
mais acessível possível”.

Cultura popular
Entre os editais, um esta-

rá direcionado para mestres 
e grupos de culturas popu-
lares. Mestra Tina, do Grupo 
de Cavalo Marinho Infantil 
Sementes Mestre João do Boi, 
do bairro do Novais, em João 
Pessoa, afirma estar anima-
da com a iniciativa de poder 
participar. “Acho importante 
os editais voltados para as 
culturas tradicionais da Para-
íba, não falo só por mim, mas 
por todos os mestres que 
vêm mantendo suas manifes-

tações e tradições culturais. 
Com certeza esse edital, que 
é emergencial, vai beneficiar 
a cultura popular e os grupos 
de cultura popular. Vai ser 
muito importante pelo mo-
mento delicado que estamos 
vivendo”, comenta.

Como exemplificado pela 
mestra, ela não está sozinha 
na luta. “Estamos vivendo 
um momento delicado e tem 
muitos mestres da cultura 
popular que se sentem deses-
timulados. Estamos na espe-
rança que as pessoas olhem 
com bons olhos para a gente 
e nos valorizem mais. Toma-
ra que com essa lei e esse 
edital tenhamos resultados 
positivos”. Contente também 
pela oportunidade oferecida 
a outros grupos de culturas 
populares na Paraíba, ela re-
força: “Ficamos muito felizes 
e ficaremos ainda mais quan-
do recebermos os resultados. 
Sei que não é fácil lidar com 
tudo isso, mas qualquer ajuda 
é bem-vinda”. 

O Cavalo Marinho Infan-
til Sementes Mestre João do 
Boi contou com o apoio do 
Grupo de Estudo Côco Acauã, 
que inscreveu outros grupos 
paraibanos no cadastramen-
to estadual. Foram eles: Ci-
randa do Sol, Capoeira An-
gola Comunidade, Ciranda 
dos Tupinambás e Tribo dos 
Tupinambás. “Alguns gru-
pos, que estão adormecidos, 
estão sendo resgatados por 
eles”, aponta a Mestra Tina, 
agradecendo ao coletivo.

Pela Lei Aldir Blanc, cou-
be à Paraíba o montante de 
R$ 36.164.540,30 para em-
prego no setor cultural: R$ 
18 milhões a serem pagos 
aos trabalhadores da cultu-
ra em forma de renda direta 
emergencial, via Cadastro 
Cultural PB; e R$ 18,1 mi-
lhões para gasto com duas 
chamadas públicas e 10 edi-
tais que financiarão propos-
tas artísticas e prêmios.

A princípio, a Lei Aldir 
Blanc previa três parcelas 
de R$ 600, destinadas dire-
tamente à profissionais da 
cadeia produtiva cultural 
do Estado. Através da am-
pliação do auxílio emergen-
cial do Governo Federal por 
mais três meses, a ação vol-
tada para a cultura também 
foi ampliada: serão no total 
R$ 3 mil, sendo três parce-
las de R$ 600 retroativas 
aos meses de junho, julho e 
agosto, e mais quatro par-
celas de R$ 300 referentes a 
setembro, outubro, novem-
bro e dezembro.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: DivulgaçãoFoto: Isa Paula Morais/Divulgação
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Everaldo Dantas da Nóbrega lança 
a antologia ‘Discursos Marcantes’

Discursos Marcantes 
(Ideia Editora, 185 pági-
nas, R$ 30) é o nono livro 
que o escritor, advogado 
e historiador paraibano 
Everaldo Dantas da Nó-
brega está lançando para 
o público. A obra reúne 13 
dos textos que ele produ-
ziu e apresentou durante 
diversos eventos, ao longo 
de 49 anos, além de um 
material iconográfico.

O lançamento esta-
va previsto para acon-
tecer em março, mas foi 
suspenso por causa da 
pandemia. Agora, o autor 
pretende realizar uma 
tarde de autógrafos, por 
meio da Academia Parai-
bana de Letras Jurídicas 
(APLJ), no próximo mês 
de novembro. A obra já se 
encontra na Livraria do 
Luiz, em João Pessoa.

“O meu objetivo, ao 
lançar esse livro, é regis-
trar para a posteridade 
discursos que marcaram 
momentos importantes 
da minha vida, daí a ra-
zão da escolha do títu-
lo. Essa obra inclui, por 
exemplo, o primeiro dis-

curso que pronunciei, 
quando fui orador da mi-
nha turma do Científico 
no Ginásio Estadual de 
Patos, onde passei minha 
infância e fui criado até 
os 18 anos de idade, pois 
sou natural de São Ma-
mede; e o último, que fiz 
neste ano de 2020, na As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), repre-
sentando o Rotary Club 
João Pessoa Sul, do qual 
sou integrante, dentro 
das comemorações pelos 
115 anos de atividades 
do Rotary Club Interna-
cional em todo o mundo”, 
disse Everaldo Nóbrega, 
que também é membro 
da APLJ, do Instituto His-
tórico e Geográfico de 
Patos União Brasileira de 

Escritores – São Paulo e 
da Confraria dos 100 Bi-
bliófilos do Sertão Parai-
bano, em Patos.   

O escritor admitiu 
que nem toda pessoa 
possui o dom da oratória, 
por causa da timidez. Mas 
garantiu que desde cedo 
exercitou essa prática do 
discurso. “O dom da ora-
tória está no sangue, mas 
o importante é ter conteú-
do para passar para os ou-
vintes. Em todos eventos 
nos quais discursei, sabia 
muito bem do que estava 
falando”, apontou Everal-
do Nóbrega. 

No prefácio que ela-
borou para a antologia, 
A palavra a serviço do 
argumento, o escritor, 
advogado e jurista Fran-
cisco Gil Messias lem-
bra – e também concor-
da – com o que o autor 
escreveu na introdução 
da obra: “Toda e qual-
quer história deve ser 
preservada, lembrada”. 
E enfatiza: “Principal-
mente hoje, quando já se 
tem como pacífica a tese 
de que a Grande Histó-
ria é construída a partir 
das pequenas histórias, 
aquelas do cotidiano, 

protagonizadas não por 
heróis, mas por pessoas 
comuns e até anônimas, 
pequenas pedrinhas que, 
juntas, vão formando 
os amplos painéis dos 
acontecimentos, das cul-
turas e das épocas. Daí 
a importância da publi-
cação desses discursos 
que marcaram Everaldo 
Nóbrega, e não só ele, 
claro, mas todos aqueles 
e aquelas que participa-
ram das circunstâncias 
de cada um deles”.  

Formado em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais 
pela Universidade Fede-
ral da Paraíba, Everaldo 
Dantas da Nóbrega já 
lançou as obras: Direito 
Eleitoral - Acórdãos - In-
teiro Teor (Gráfica JB, 
2001); Filigranas da Vida 
(poesias, 2003); Escani-
nhos da Memória (crô-
nicas, 2005); Coletânea 
- Crônicas, Poemas, Con-
tos (2010); Amor à Poe-
sia (2015), Travessias - 
Contos, Crônicas, Poesias 
(2017), Temas de Direto 
(2018), Novos Poemas, 
Contos Prediletos, Crô-
nicas Preferidas (2019), 
todos esses publicados 
pela Ideia.

Nono livro do advogado e historiador paraibano reúne 13 dos textos que ele produziu e apresentou durante diversos eventos, ao longo de 49 anos

Foto: DivulgaçãoFoto: Arquivo A União

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Mestra Tina (E), do Cavalo Marinho Infantil Sementes Mestre João do Boi, diz que lei é muito bem-vinda; comissão (D) em reunião de conclusão do nivelamento dos editais que serão lançados em breve

 O dom da oratória 
está no sangue, mas o 

importante é ter conteúdo 
para passar para os 

ouvintes. Em todos os 
eventos nos quais discursei, 
sabia muito bem do que

estava falando 



Estado contabilizou 301,7 milhões de frutos em 2019, ficando atrás apenas do Pará, que teve produção de 311,9 milhões

PB é o 2o produtor nacional de 
abacaxi, diz pesquisa do IBGE
Beatriz de Alcântara
Especial para A União
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A Paraíba foi o segundo 
maior produtor de abacaxi 
do Brasil e responsável por 
18,9% de toda a produção 
nacional, em 2019, de acor-
do com os dados da Pesquisa 
Agrícola Municipal, divulgada 
ontem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O Estado contabili-
zou 301,7 milhões de frutos, 
ficando atrás apenas do Pará, 
que teve uma produção de 
311,9 milhões. 

Apesar disso, a Paraíba se 
destacou ao possuir o maior 
valor de produção do país, so-
mando 322,1 milhões de reais. 
Enquanto o Pará ficou em se-
gundo lugar, com um total de 
R$ 271,3 milhões. O total bra-
sileiro foi de R$ 1,9 bilhão.

Entre os municípios pa-
raibanos, o principal produ-
tor de abacaxi no último ano 
foi Pedras de 
Fogo, responsá-
vel por 82,5 mi-
lhões de frutos. 
Seguido por 
ele, estavam: 
Itapororoca, 69 
milhões; Araça-
gi, 48 milhões, 
Santa Rita, 24 
milhões; e La-
goa de Dentro, 
12,3 milhões, 
conforme a PAM, 
do IBGE. 

Embora tenha tido uma 
das primeiras colocações no 
ranking nacional, houve que-
da na produção estadual, em 
comparação com o ano de 
2018, quando esta foi de 334,8 
milhões de frutos. Em percen-
tual, esse número equivale a 
8,3%. “Nesse mesmo período, 
a pesquisa também constatou 
uma redução de 7,8% no total 
da área colhida desse produ-
to”, apontou o Instituto.

A redução de área colhida 
também foi observada em ou-
tros produtos, além do abacaxi. 
No total, em comparação com 
2018, houve um recuo de 361,7 
mil hectares (ha) para 330,4 
mil ha, equivalente a 8,6%. 
Essa redução fica maior ainda 
quando observada ao longo de 

20 anos. Segundo os dados do 
IBGE, houve queda de 45,2%, 
passando de 603,2 mil hecta-
res, no ano 2000, para os 330,4 
mil ha do último ano.

“A maior redução em 
20 anos foi verificada nas la-
vouras temporárias, de 255 
mil hectares, que equivalem 
a 46% da área inicial. Entre 
os principais produtos desse 
tipo de lavoura estão a cana-
de-açúcar, com 5,4 milhões 
de toneladas produzidas em 
2019; o abacaxi, do qual a Pa-
raíba foi o 2º maior produtor 
do país, com 307,1 milhões 
de frutos; e a mandioca, com 
143,9 mil toneladas”, obser-
vou a PAM 2019.

As lavouras permanen-
tes tiveram uma diminuição 
de 36% da área colhida ‒ isso 
equivale a 18 mil em hectares. 
Os principais produtos dessa 
categoria na Paraíba, são: ba-
nana, com 133,5 mil tonela-
das produzidas em 2019; co-

co-da-baía, 
que teve 
uma produ-
ção de 33,8 
mil frutos; e 
mamão, com 
22,6 mil to-
neladas. 

Cereais, 
leguminosas 
e oleagino-
sas ‒ grupos 
que incluem 

milho em grão, 
arroz em casca, feijão em grão, 
algodão em caroço e amen-
doim em casca ‒ apresenta-
ram uma redução de 59%, ou 
seja, cerca de 245 mil hecta-
res. Houve queda também no 
quantitativo da produção, que 
passou de 257 mil toneladas 
para 67 mil, em 20 anos. O va-
lor equivale a 73,9%.

Contudo, mesmo com 
a redução observada, a PAM 
apresentou números positivos 
com relação à Paraíba. A pro-
dução de algodão em caroço 
(herbáceo) teve uma alta de 
101% de 2018 para 2019. Em 
números precisos, o aumen-
to foi de 581 toneladas para 
1,1 mil, nesse período. A área 
colhida do produto também 
cresceu 91% ‒ ou seja, de 477 
hectares para 911.

Entre os municípios 
paraibanos, o principal 
produtor de abacaxi no 
último ano foi Pedras de 
Fogo, responsável por 
82,5 milhões de frutos

Ao som de vozes e violão, todas as enfermarias e UTIs do hospital foram visitadas em comemoração ao Dia Internacional do Idoso

Foto: Secom-PBSerenata

Idosos internados no Hospital de 
Trauma de JP são homenageados 

Em comemoração ao 
Dia Internacional do Idoso, o 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa, realizou, na manhã 
de ontem, uma serenata 
destinada aos vovôs e vo-
vós internados na unidade 
de saúde. Ao som de vozes e 
violão, todas as enfermarias 
e UTIs foram visitadas e as 
boas lembranças das can-
ções foram revividas pelos 
pacientes, acompanhantes e 
funcionários.

O evento foi proposto 
pela psicologia e serviço 
social do hospital e contou 
com a participação da vo-
luntária Gabriela Hardman 
e de Felipe D’Castro. “Sou 
psicóloga de formação e 
desde a faculdade faço vá-
rios trabalhos voluntários 
com idosos. É incrível tra-
balhar com este público e 
poder oferecer um pouqui-
nho de amor e atenção nes-
te momento delicado que 
estamos passando”, expli-
cou Gabriela.

A coordenadora da 
Psicologia, Alice Freire, re-
latou que a música propor-
ciona aos pacientes uma 
sensação de bem-estar, 
ajudando assim no trata-
mento e na recuperação do 
interno. “A música reduz o 
estresse, eleva nosso astral 
e nos deixa mais felizes, 
pois conseguimos trazer a 
memória os bons momen-
tos vividos. Por isso, pen-
samos em trazer, no dia do 
idoso, essa belíssima sere-
nata”, finalizou.

A idosa Angelina Perei-
ra ficou muito emocionada 
com as canções e não con-
teve o choro. “É muita emo-
ção, pois não estávamos es-
perando esse momento tão 
especial e único. Fico mui-
to feliz com a lembrança e 
amor com que estou sendo 
tratada aqui. Passei por 
momentos difíceis, tendo 
em vista que é muito ruim 
ficar longe de casa, mas são 
pequenos momentos como 
este que nos anima e forta-
lece nossa fé”, declarou.

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran
-PB) deu início, ontem, ao 
seu primeiro leilão exclu-
sivamente na modalidade 
on-line. Devido ao gran-
de número de veículos, o 
evento terá continuidade 
nesta sexta-feira, quando 
será leiloado um total de 
863 carros e motos, nas 
duas datas, além de 96 lo-
tes de sucatas. Eles foram 
removidos e se encontram 
apreendidos em depósi-
tos, sob a guarda do órgão, 
por infrações ao Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Para o superintenden-
te do Detran-PB, Agame-
non Vieira, a realização do 
leilão de veículos que esta-
vam encalhados nos pátios 
do órgão, alguns há mais de 
20 anos, trata-se de uma 
ação de grande relevância 
para desocupação desses 
locais, evitando novas dete-
riorações dos carros e mo-
tos, além da proliferação 

de insetos, que provocam 
várias doenças. 

“Nós temos mais de 20 
mil veículos, alguns deles 
há mais de 20 anos enca-
lhados nos pátios dos ór-
gãos de trânsito na Paraí-
ba. Então estamos abrindo 
essa temporada de leilões, 
com toda a segurança da 
legalidade e garantia aos 
arrematantes, que se mos-
tram bem interessados no 
evento”, enfatizou Agame-
non Vieira.

Nos dias 8 e 9 de ou-
tubro, também a partir das 
9h, ocorrerá novo leilão on
-line, quando serão ofere-
cidos 397 veículos, totali-
zando 1.260 carros e motos 
recuperáveis e sucateados. 
De acordo com os editais, 
os leilões serão realizados 
pelo leiloeiro administrati-
vo designado pela Direção 
do Detran-PB, Eugênio Pa-
celli, com suporte técnico 
de empresas credenciadas 
ao órgão para esse fim. 

O primeiro evento está 
ocorrendo por meio do site 
www.focoleiloes.com.br e, 
no segundo momento, pelo 
site www.beedz.com.br, no 
qual já se encontram as 
imagens dos veículos para 
visitação virtual e oferta de 
lances.

Segundo o presidente 
da Comissão de Leilão do 
Detran-PB, Eugênio Pacelli, 
também é possível a visi-
tação para inspeção visual 
dos veículos. De acordo 
com os editais, para o even-
to dos dias 8 e 9, a visita 
presencial deverá ser feita 
entre 5 e 7 de outubro, nos 
horários de 9h às 12h e de 
14h às 17h. Os interessa-
dos devem se dirigir à rua 
Agenor Felipe de Moraes, 
s/n, Paratibe, em João Pes-
soa, seguindo todos os pro-
tocolos de distanciamento 
social e uso de máscaras.

Para participar dos 
leilões de forma on-line 
basta acessar os sites indi-

cados, realizar o cadastro e 
ofertar seus lances via in-
ternet, acompanhando os 
lances de terceiros. Ainda 
de acordo com os editais, 
o valor mínimo de venda 
do bem deve ser igual ou 
maior que o valor da ava-
liação. Maiores informa-
ções podem ser obtidas na 
íntegra dos editais, dispo-
níveis no site www.detran.
pb.gov.br, no ícone Leilões, 
nos links Editais de Leilão 
e Leilões 2020.

Detran-PB inicia primeiro leilão 
de veículos exclusivamente on-line

Estamos abrindo essa 
temporada de leilões, 

com toda a segurança da 
legalidade e garantia aos 

arrematantes, que 
se mostram bem 

interessados 
no evento 

Melancia e cebola
Outro produto que apresentou bons números 

foi a melancia, com um acréscimo de 23,7% na 
quantidade produzida. A produção da fruta passou 
de 4,6 mil toneladas para 5,7 mil; e a área colhida 
foi de 14,8 mil hectares para 15,3 mil. “A produção 
de cebola também teve alta, de 14,7%, passando 
de 3,5 mil toneladas para 4 mil, com crescimento 
de 22,4% na área colhida”, informou a pesquisa.

O cultivo de sisal ou agave teve alta de 8%, 
com sua produção passando de 4,3 mil toneladas 
para 4,6 mil. Também houve crescimento nas 
plantações de abacate, passando de 536 tonela-
das para 569. “Já na cultura da laranja, observou-
se aumento de 4,6% na produção, que passou de 
4,3 mil toneladas para 4,6 mil, e de 1,4% na área 
colhida”, segundo a PAM.

De acordo com o supervisor das pesquisas 
agropecuárias, José Rinaldo de Souza, os núme-
ros apresentados pela Pesquisa Agrícola Munici-
pal são importantes para fornecer os dados da 
Agropecuária para as autoridades e a partir disso 
estas criarem políticas de incentivo, bem como 
direcionar investimentos. Além disso, José Rinaldo 
destacou que são os dados de pesquisas como a 
PAM que auxiliam os municípios, estados e o país 
no cálculo do Produto Interno Bruto anualmente.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 2 de outubro de 2020

Descida na tabela
A derrota de 1 a 0 para o Guarani de Sobral levou o Campinense para a quarta 
colocação do grupo A3 do Brasileirão da Série D e agora o time de Campina 
Grande terá de vencer o próximo jogo para se manter no G4.   Página 16
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Em reunião, ontem, coligações e partidos decidiram não realizar comícios,  arrastões e carreatas pelos próximos 15 dias

O juiz Adhailton Lacet Correia 
Porto, da 76ª Zona Eleitoral, afirmou 
que não vai editar portaria proibin-
do a realização de atos que possam 
gerar aglomerações em João Pessoa. 
A declaração ocorreu durante uma 
reunião, ontem, no Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), entre 
a Justiça Eleitoral e os representantes 
de candidatos e de coligações que 
disputam o pleito de 2020.

A reunião teve como foco de-
bater a realização de eventos de rua 
na campanha eleitoral e tirar dúvi-
das dos participantes por conta do 
período de pandemia da covid-19. 
“Seria muito cômodo da minha 
parte, para eximir a responsabi-
lidade da Justiça Eleitoral, editar 
uma portaria proibindo, por com-
pleto, qualquer manifestação que 
acarrete aglomeração de pessoas, 
como comícios, carreatas e arras-
tões. Mas, neste primeiro momento, 
não vamos fazer isso”, garantiu.

O juiz lembrou que a capital 
paraibana está em “bandeira ama-
rela” e disse que não tem intenção 
de criticar qualquer colega que te-
nha editado portarias nesse sentido 
em outras cidades do estado, “até 
porque João Pessoa tem uma rea-
lidade muito diferente”. Adhailton 
Lacet ainda salientou que a decisão 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Eleições: TRE decide não proibir 
eventos de rua em João Pessoa

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Política em Movimento

Ação Parlamentar

Pelas Prefeituras

Campanhas trans
O TSE registrou a inscrição de 158 candida-
turas com nomes sociais em todo o país. As 
campanhas trans estão nos mais diversos 
partidos, de diferentes espectros políticos, 
desde os mais à direita, como PSL, Republi-
canos e Patriota, até os de esquerda, como 
PT, PCdoB e PSoL. A maior parte das candida-
turas é de mulheres transexuais e travestis. 
Dos cadastrados, 130 se identificam com o 
gênero feminino e 28 com o masculino.

Candidatos paraibanos
O perfil do candidato paraibano para as 
Eleições 2020 é homem, pardo, casado, com 
nível médio completo, agricultor e com idade 
entre 40 e 44 anos. Segundo dados do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), a maioria dos 
12.336 candidatos se enquadra em alguma 
dessas características. Na questão de gênero, 
os homens são maioria: 68,75% dos candida-
tos paraibanos são do sexo masculino, contra 
32,15% de mulheres. São 8.370 candidatos 
homens contra 3.966 mulheres.

Justificativa de ausência
Os eleitores que faltarem às Eleições 2020 
vão poder justificar a ausência sem sair 
de casa. De acordo com o TSE, isso será 
possível por meio de uma nova versão do 
aplicativo e-Título, disponível para smar-
tphones e tablets. A inovação vai auxiliar 
quem já baixou e habilitou o aplicativo 
em seu dispositivo móvel e estiver fora do 
domicílio eleitoral ou impedido de votar 
nos dias 15 e 29 de novembro, datas do 
primeiro e segundo turno do pleito.

Transferência Temporária
Terminou na quinta-feira (1º) o prazo para 
solicitação de Transferência Temporária 
de Eleitor (TTE), desde que ela esteja lo-
calizada no mesmo município de origem. 
Segundo o TSE, têm direito à transferência 
membros das Forças Armadas, das polícias 
Federal, Rodoviária Federal, ferroviária 
federal, civis, militares e alguns agentes de 
segurança; eleitores com deficiência e com 
mobilidade reduzida; mesários e juízes 
eleitorais, os servidores da Justiça Eleitoral 
e os promotores eleitorais.

Pessoas com deficiência
As empresas privadas, que atuam sob a 
forma de prestação direta ou intermediação 
de serviços médico-hospitalares no âmbito 
do estado da paraíba, agora são obrigadas a 
garantir e assegurar o atendimento integral 
e adequado às pessoas com deficiência. É o 
que determina a Lei 11.782/2020, do presi-
dente da Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), Adriano Galdino (PSB), sancionada 
pelo governador João Azevedo (Cidadania).

Vítimas de violência
A ALPB aprovou mais dois projetos que ga-
rantem a proteção das mulheres e crianças, 
vítimas de violência. O primeiro é o 1.945, 
da deputada Camila Toscano (PSDB), institui 
o serviço de denúncia de violência contra a 
mulher via WhatsApp. Já o Projeto de Lei 
1.948, do deputado Nabor Wanderley (Repu-
blicanos), garante o sigilo, nos cadastros dos 
órgãos públicos, nos dados das mulheres em 
situação de risco, decorrentes de violência 
doméstica e intrafamiliar e dos seus filhos.

Lei Aldir Blanc
Os recursos destinados pela Lei Aldir Blanc 
para ações emergenciais de apoio ao setor 
cultural já podem ser operacionalizados por 
23 municípios paraibanos que receberam 
juntos um total de R$ 2.921.212,94. Com 
base nisso, a Famup alerta aos gestores que 
coloquem em prática ou desenvolvam seus 
planos de ações para a destinação dos 
repasses. Na Paraíba, o valor total chega 
a R$ 37.307.166,44 para ações de renda 
emergencial aos trabalhadores da cultura.

Foto: Marcus Antonius

Juiz Adhailton Lacet deverá realizar uma nova reunião em 15 dias para avaliar a situação

sobre as medidas proibitivas cabe 
ao poder executivo e que as puni-
ções em casos de desobediência 
estão previstas na legislação.

“O que eu quero é contar com 
a colaboração de todos para acor-
dar que quem delibera é a auto-
ridade do executivo estadual ou 
municipal. O que temos que fazer é 
adequar essa situação para o caso 
de haver ato de propaganda políti-
ca que resulte numa grande aglo-
meração de pessoas totalmente 
desprevenidas e não guardando o 
distanciamento”, reforçou.

Na reunião também foi apre-
sentada uma proposta, por uma das 
coligações, para que os candidatos 
não promovam grandes eventos 
de rua por um prazo de 15 dias le-
vando em consideração a situação 
sanitária. A sugestão foi acatada pela 
maioria dos presentes e considerada 
razoável pelo juiz eleitoral. “Temos 
que ter responsabilidade consigo 
mesmo e com o próximo no que diz 
respeito à preservação da saúde. A 
covid-19 não foi extirpada”, lembrou.

Ainda no encontro, os presen-
tes puderam conhecer o sistema 
‘Agenda Rua’, uma ferramenta que 
pretende facilitar os procedimen-
tos cartorários e dos representan-
tes das agremiações e candidatos, 
no que diz respeito às comunica-
ções de agendamento de eventos 
de propaganda de rua, com vistas 

João Almeida diz que quer levar experiência 
de 16 anos na CMJP para o Poder Executivo

O vereador João Almeida (So-
lidariedade), candidato à Prefeitu-
ra de João Pessoa (PMJP), foi o en-
trevistado de ontem no programa 
‘Fala Paraíba’, da Rádio Tabajara FM 
(105,5). A entrevista faz parte da 
cobertura jornalística das Eleições 
2020 da emissora que, num primeiro 
momento, tem convidado todos os 
candidatos às prefeituras da capital e 
do município do Conde para falarem 
sobre suas propostas de campanha.

Durante o programa, que tem 

apresentação dos jornalistas Ivyna 
Souto e Petrônio Torres, o candida-
to, vereador licenciado na Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP), 
destacou experiência de 16 anos no 
Legislativo e sua relação com a ci-
dade, alegando que um dos motivos 
de sua candidatura é ver suas ideias 
representadas no Poder Executivo. 

João Almeida disse que estudou 
a cidade durante a pandemia e que 
suas propostas visam o crescimento 
da cidade. “O problema de João Pes-
soa não é pontual. O problema de 
João Pessoa é sistêmico. Precisamos 
de uma gestão inteligente e, para 

isso, o pilar é implantar um sistema 
de tecnologia na prefeitura como o 
prontuário eletrônico”, sugeriu.

Sobre a segurança pública, o 
candidato falou que o tema também 
faz parte das obrigações do muni-
cípio. “A Guarda Municipal virou a 
polícia metropolitana e tem o poder 
de promover a segurança pública. A 
tecnologia vai nos ajudar a instalar 
um centro de comando em João 
Pessoa para interligar a Guarda 
com todas as demais polícias”, disse 
João, avaliando que a cidade pode 
ter a incidência de roubos zerada a 
partir do aparelhamento da Guar-

da. O candidato finalizou afirmando 
que sua intenção é resgatar a iden-
tidade da cidade.

Seguindo a série de entrevistas, 
o convidado de hoje no programa é 
o candidato Nilvan Ferreira (MDB). 
Os postulantes à Prefeitura do Con-
de também estão sendo entrevis-
tados pela Rádio Tabajara só que 
no programa ‘Jornal Estadual’, com 
apresentação de Rayo Miranda e 
Ulisses Barbosa. Ontem, o candidato 
Aderaldo Menudo (Podemos) foi 
o entrevistado e hoje será a vez da 
candidata Karla Pimentel (Pros) 
apresentar suas propostas.

às eleições. Os eventos terão que 
ser colocados no sistema com 48 
horas de antecedência para que os 
cartórios possam se preparar.

“A fiscalização cabe às autori-
dades de segurança. Vamos contar 
com a polícia e com servidores do 
TRE, como sempre aconteceu em 
todas as eleições passadas. A Jus-
tiça eleitoral não está aqui para 
coibir a manifestação popular. As 
pessoas querem estar perto de seus 
candidatos, faz parte do processo 
político. Só que agora está difícil 
fazer isso, mas vai ser difícil conter 
o ânimo de alguns eleitores e até 
mesmo de alguns candidatos”, re-
conheceu o juiz. Outra reunião será 

realizada num prazo de 15 dias.

Sorteio
Hoje a Justiça Eleitoral realiza o 

sorteio do horário eleitoral gratuito 
das emissoras da capital. A propa-
ganda 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 po-
líticos e coligações, das emissoras de 
rádio e tevê e demais interessados. 
A juíza eleitoral da 1ª Zona, Cláudia 
Evangelina Chianca Ferreira de Fran-
ça, coordenará o sorteio, a partir das 
10h, na sede do TRE.

As eleições de 2020 se apro-
ximam e vão ocorrer em um 
contexto diferente de qualquer 
outro pleito. Além da propaga-
ção de notícias falsas, fato que já 
foi observado nas eleições presi-
denciais de 2018, há também a 
preocupação quanto à contami-
nação pelo novo coronavírus por 
eleitores e mesários. Neste ano, 
há também uma novidade na in-
fraestrutura de totalização dos 
resultados.

O secretário de Tecnologia 
da Informação do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Giuseppe 
Janino, explica como a Justiça 
eleitoral se prepara para os desa-
fios a serem superados nas elei-
ções deste ano. Em 2020, há uma 
novidade tecnológica. Os dados 
do pleito não serão mais trans-
mitidos para os data centers dos 

Tribunais Regionais Eleitorais 
(TREs), e sim diretamente para o 
banco de dados do TSE. Na ava-
liação de Janino, essa é uma mu-
dança significativa no processo 
eleitoral.

“Construímos uma nuvem 
computacional no data center 
do TSE. Ali, nós faremos a tota-
lização das 5.568 (municípios) 
eleições. Além disso, todos os sis-
temas mais abrangentes, como o 
registro de candidatura, processo 
judicial eletrônico, também es-
tarão dentro dessa nuvem com-
putacional. A grande vantagem 
é que nós teremos condições de 
fazer o que chamamos de elasti-
cidade, aumentar o potencial na 
medida em que houver necessi-
dade. Além de vários outros atri-
butos em termos de segurança, 
garantia de disponibilidade den-

tro desse cenário”, explica.
O secretário, em entrevista 

ao Portal Brasil 61, também ex-
plica como o TSE planeja as ações 
de prevenção ao novo corona-
vírus nas seções eleitorais. Na 
avaliação de Janino, o adiamen-
to das eleições de outubro para 
novembro – as datas são 15 e 29 
de novembro – e a ampliação do 
horário de votação foram medi-
das importantes e com impactos 
significativos. No penúltimo mês 
do ano, segundo o secretário, há 
a expectativa de que a pandemia 
esteja em números decrescentes. 
Janino explica ainda que serão 
adotadas medidas de sinalização 
de distanciamento e higienização 
das seções eleitorais.

“A ampliação do horário é 
justamente para evitar o acúmulo 
de pessoas nas seções eleitorais, 

em filas e também haverá a si-
nalização para o distanciamento. 
Seguiremos com a higienização 
do eleitor antes da votação e pos-
teriormente à votação, usando 
álcool em gel. Os mesários terão 
os EPIs, máscaras, face shields. 
Facultará a entrega do recibo de 
votação, ou seja, só será entregue 
para aqueles que têm o interesse 
em receber. A recomendação é de 
que o eleitor leve a sua própria 
caneta”, diz.

Em relação às notícias falsas, 
Giuseppe Janino destaca que a 
estratégia adotada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral é ampliar a 
divulgação de como funciona o 
processo eleitoral para não dar 
espaço para informações que não 
sejam verdadeiras. Segundo o se-
cretário, o alvo da desinformação 
é o processo eleitoral.

TSE aponta novidade na infraestrutura de 
totalização dos resultados nas eleições



A ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), requisitou ao 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, que preste 
informações em até 48 ho-
ras sobre a revogação de 
regras de proteção a áreas 
de manguezais e restingas, 
determinada pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambien-
te (Conama), presidido por 
Salles. A solicitação foi feita 

Prazo foi dado pela ministra Rosa Weber do STF em processo que questiona resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente

Salles tem 48 horas para explicar 
revogação da proteção ambiental
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em uma ação do Partido dos 
Trabalhadores que pede a 
suspensão da resolução do 
Conama.

O despacho, proferido 
na quarta-feira (30), desta-
ca a urgência e relevância 
da questão. Rosa também 
pediu pareceres da Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR) e da Advocacia-Geral 
da União (AGU), antes de 
decidir se concederá ou não 
a liminar pedida pelo PT.

“Diante da urgência qua-
lificadora da tutela provisó-

ria requerida e da relevância 
do problema jurídico-cons-
titucional posto, requisitem-
se informações prévias ao 
Ministro de Estado do Meio 
Ambiente, a serem prestadas 
no prazo de 48 horas. Dê-se 
ainda vista ao Advogado-Ge-
ral da União e ao Procura-
dor-Geral da República, no 
mesmo prazo”, diz um trecho 
do documento.

Como o Estadão mos-
trou, a revogação dessas 
regras abre espaço para es-
peculação imobiliária nas fai-

xas de vegetação das praias 
e ocupação de áreas de man-
gues para produção de cama-
rão. A resolução do Conama 
vem em um momento em 
que o conselho está contro-
lado majoritariamente por 
ministérios e membros do 
Governo Federal.

Além da derrubada das 
resoluções sobre mangue-
zais e restingas, o conse-
lho também extinguiu uma 
terceira medida que exigia 
o licenciamento ambiental 
para projetos de irrigação. 

Outra mudança aprovada 
foi a permissão para queima 
de materiais de embalagens 
e restos de agrotóxicos em 
fornos industriais, substi-
tuindo as regras que deter-
minavam o devido descarte 
ambiental do material. O 
conselho tem caráter con-
sultivo e deliberativo sobre 
questões ambientais.

“Os riscos que tal situa-
ção traz ao meio ambiente 
são inúmeros, não sendo 
exagero destacar que o ser 
humano destrói em segun-

dos aquilo que a natureza 
demora séculos para cons-
truir. A questão é urgen-
te. A ausência normativa 
protetiva poderá ocasionar 
na atuação imediata de di-
versas destruições ao meio 
ambiente, sem qualquer 
espécie de sanção ou meio 
de desincentivo”, escreveu 
o PT na ação, assinada pelo 
advogado Eugênio Aragão, 
pelo senador Jacques Wag-
ner (PT-BA) e pelo deputa-
do federal Paulo Teixeira 
(PT-SP).

No Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Clarão no céu foi causado por fenômeno usual  

Um meteoro super lumi-
noso penetrou a atmosfera 
terrestre e cruzou o céu sobre 
os estados do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina na 
madrugada de ontem. Consi-
derado usual por astrônomos 
profissionais, o fenômeno foi 
registrado por câmeras ama-
doras e divulgado pela Rede 
Brasileira de Monitoramento 
de Meteoros (Bramon), uma 
organização mantida por 
voluntários e colaboradores 
interessados no estudo dos 
astros e fenômenos celestes. 
As imagens captam o exato 
momento em que, por al-
guns segundos, a luz produ-
zida pelo superbólido parece 
transformar a noite em dia.

De acordo com o astrôno-
mo Marcelo De Cicco, o brilho 
intenso que costuma carac-
terizar os superbólidos é um 

fenômeno complexo, relacio-
nado principalmente à veloci-
dade com que os meteoroides 
rompem a atmosfera. Pesqui-
sador do Instituto Nacional 
de Meteorologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro), ligado 
ao Observatório Nacional e 
coordenador da Rede Exoss 
de Monitoramento de Meteo-
ros, De Cicco trata o episódio 
como algo frequente.

“Todos os anos, entram 
na atmosfera terrestre cerca 
de 30 toneladas do que cha-
mamos de meteoroides, que 
são pequenos pedaços de ro-
chas capazes de gerar bólidos 
como este. A maior parte das 
vezes isto ocorre sobre o mar, 
já que a maior parte do globo 
é coberta por oceanos. Por 
isto não temos mais registros 
de casos como este”, disse o 
astrônomo à Agência Brasil.

“Em outubro de 2015, 
um superbólido extremamen-
te brilhante cruzou a região 

oceânica do Rio de Janeiro, 
acordando muita gente no 
meio da madrugada. Foi um 
evento ainda mais intenso, 
mais crítico, mas sem a mes-
ma repercussão, pois ainda 
não havia tantas câmeras cap-
tando imagens como as regis-
tradas ontem”, acrescentou 
De Cicco.

“Os superbólidos real-
mente brilham muito. Quan-
do as pessoas veem imagens 
como estas, pensam que elas 
devem ter sido causadas por 
algo muito grande, do tama-
nho de um caminhão, mas 
não é. Em média, podemos 
dizer que são fragmentos 
de cerca de 100 quilos, no 
máximo 200 quilos, e que 
vão se fragmentando até 
quase se pulverizarem à 
medida que, na queda, en-
frentam maior resistência 
da atmosfera”, acrescentou 
De Cicco, comentando que, 
até o início da tarde de on-

tem, os órgãos oficiais, como 
o Observatório Nacional, não 
tinham recebido relatos de 
que algum fragmento tenha 
atingido o solo.

“Como sempre, os caça-
dores de meteorito devem 
já estar atentos à corrida à 
caça ao tesouro”, comentou o 

astrônomo, se referindo aos 
grupos, de várias nacionali-
dades, que, no fim de agosto, 
acorreram ao Sertão pernam-
bucano à procura de resquí-
cios minerais do material que 
caiu sobre a cidade de Santa 
Filomena (PE).

“Esperamos que isto não 

ocorra de novo. A gente re-
comenda que, caso alguém 
tenha visto ou encontre algum 
pedaço, entre em contato com 
uma universidade pública, fe-
deral ou estadual, para que 
o pessoal destas instituições 
possa acionar as autoridades 
devidas”, finalizou De Cicco.

As imagens captam o exato momento em que a luz produzida pelo superbólido parece transformar a noite em dia

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, indeferiu na quarta-feira 
(30), um pedido da defesa do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva para sobrestar a trami-
tação de um recurso especial 
do caso tríplex no Superior 
Tribunal de Justiça. Os advo-
gados de Lula queriam que o 
processo fosse suspenso até o 
julgamento dos habeas corpus 
que o petista impetrou no STF 
pedindo a declaração de sus-
peição do ex-juiz Sérgio Moro e 
dos procuradores da Lava Jato.

O relator da Operação 
Lava Jato na corte máxima 
não viu ‘ilegalidade evidente’ 
na decisão do STJ que negou 
suspender o julgamento do 
recurso de Lula até a análise do 
mérito dos habeas corpus do 
ex-presidente que correm no 
Supremo. Em tais processos, 
a defesa de Lula defende a de-
claração de nulidade dos pro-
cessos contra o ex-presidente.

Em abril de 2019, a Quin-

Fachin nega suspensão 
do processo do tríplex

Impeachment de Witzel

Deputado do PT será 
o  relator do processo

O deputado estadual 
Waldeck Carneiro (PT) foi 
sorteado relator do pro-
cesso de impeachment do 
governador afastado Wil-
son Witzel (PSC), durante 
a sessão inaugural do Tri-
bunal Especial Misto, reali-
zada ontem, no Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ). Witzel está 
afastado temporariamente 
do cargo desde o final de 
agosto por ordem judicial 
e desde setembro também 
por decisão da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio (Alerj), dentro do rito 
do processo de impeach-
ment.

O Tribunal Especial 
Misto será responsável por 
decidir se Witzel perderá 
o cargo ou será reconduzi-
do a ele. Para cassá-lo são 
necessários sete dos dez 
votos. O governador afas-
tado se diz vítima de per-

seguição.
A sessão inaugural foi 

presidida pelo desembar-
gador Cláudio de Mello Ta-
vares, que é presidente do 
TJ-RJ e também do tribunal 
misto. O colegiado que vai 
julgar Witzel é composto 
por cinco deputados esta-
duais e cinco desembarga-
dores, além do presidente, 
que é o sexto desembar-
gador. Os parlamentares, 
escolhidos por votação 
pelos 70 deputados es-
taduais, são: Alexandre 
Freitas (Novo), Chico Ma-
chado (PSD), Waldeck Car-
neiro (PT), Dani Monteiro 
(PSOL) e Carlos Macedo 
(Republicanos). Nenhum 
deles apoia Witzel.

Os desembargadores, 
escolhidos na segunda-
feira (28), por sorteio, são 
Teresa de Andrade Castro 
Neves, José Carlos Maldo-
nado de Carvalho, Maria 
da Glória Oliveira Bandeira 
de Mello, Fernando Foch e 
Inês da Trindade.

Fábio Grellet 
Da Agência Estado

Pesquisadores da 
Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PU-
CPR) comprovaram que 
a covid-19 não é somen-
te uma doença pulmonar, 
mas se trata também de 
uma doença vascular. Estu-
do realizado com amostras 
post mortem, autorizadas 
pelos familiares de pacien-
tes mortos em decorrência 
da covid-19, mostrou que 
eles apresentavam lesões 
na célula que reveste o 
vaso sanguíneo, com pos-
sibilidade de ocasionar 
trombos e levar a óbito. 
Foram analisados pacien-
tes com idade média de 75 
anos e com comorbidades 
como hipertensão arterial, 
diabetes e obesidade.

Após publicação do 
resultado das primeiras 
análises na revista médica 
internacional Arterioscle-
rose, trombose e biologia 
vascular (ATVB, do nome 
em inglês), da Associação 
Americana do Coração, os 
pesquisadores indicaram 

que o uso precoce de an-
ticoagulantes pode ajudar 
no tratamento da covid-19 
e evitar tromboses.

A professora da Escola 
de Medicina da PUCPR e 
uma das responsáveis pela 
pesquisa, Lucia de Noro-
nha, disse ontem à Agên-
cia Brasil que foram feitas 
autópsias minimamente 
invasivas por meio de in-
cisões pequenas no tórax 
dos pacientes, logo depois 
da morte, por onde os pes-
quisadores tiveram acesso 
aos pulmões. As biópsias 
são guiadas por imagens 
que ajudam a distinguir 
as áreas mais lesadas do 
pulmão. Já foram feitas 
biópsias pulmonares em 
25 pacientes e mais de 20 
biópsias renais. O estu-
do publicado se refere às 
primeiras seis análises. 
Novas pesquisas serão 
efetuadas para confirmar 
os achados.

Lucia de Noronha des-
tacou que, “mesmo com 
seis pacientes, a gente já 
pôde ver o grau de lesão 
vascular que a covid-19 
causa”. 

Covid-19 é também 
uma doença vascular

Num juízo de cognição 
sumária, próprio desta 

específica fase processual, 
não depreendo ilegalidade 

flagrante na decisão atacada 
a justificar a concessão da 
liminar. Ao lado disso, o 

deferimento de liminar em 
habeas corpus constitui 

medida excepcional por sua 
própria natureza, que 

somente se impõe quando a 
situação demonstrada nos 

autos representa manifesto 
constrangimento ilegal, o 

que, nesta sede de cognição, 
não se confirma  

Edson Fachin 
jurista e magistrado brasileiro

ta Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) confirmou 
a condenação do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva por 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro no caso do tríplex 
do Guarujá, mas reduziu a 
pena do petista de 12 anos e 1 
mês de prisão para 8 anos, 10 
meses e 20 dias de reclusão.

Alana Gandra  
Da Agência Brasil

Pepita Ortega, 
Rayssa Motta e 
Paulo Roberto Netto
Da Agência Estado
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Competição nacional garante duas vagas para a segunda divisão e Clube Campestre representará a Paraíba

Campina Grande vai sediar a 
Super Liga Feminina de Vôlei

A cidade de Campina 
Grande será uma das duas se-
des da Super Liga C de Vôlei 
Feminino que ocorrerá entre 
os dias 21 e 25, deste mês, na 
cidade. A competição garante 
duas vagas para a segunda di-
visão do vôlei nacional. Além 
de receber uma das chaves 
da competição, o Clube Cam-
pestre, local onde os jogos 
irão ocorrer, também contará 
com uma equipe na disputa 
que reunirá seis equipes na 
cidade. A expectativa dos or-
ganizadores é que o evento já 
possa contar com a presença 
de público, ainda que de for-
ma reduzida.

A competição que é pro-
movida pela Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV) 
contará ao todo com 13 equi-
pes, seis no grupo 1 que será 
disputado em Campina Gran-
de e outras sete na chave 2 
cuja sede será a cidade de 
Contagem em Minas Gerais. 
Apenas o melhor time de cada 
agrupamento conquistará a 
vaga para ascender à Super 
Liga B.

No chaveamento que 
será disputado em Campi-
na Grande e que terá como 
representante paraibano o 
Clube Campestre, outras cin-
co equipes também irão dis-
putar a vaga de acesso para 
a segunda divisão do voleibol 
nacional, são elas: Santa Cru-
z-PE, Desportivo Rio Grande/
Apab-RN, Amavôlei Maringá
-PR, Foz do Iguaçu/Smel-PR e 
ACV/Chapecó-SC.

A CBV ainda não definiu 
o formato de disputa dentro 
dos grupos, havendo a possi-
bilidade de ocorrer confron-

tos diretos entre todos os clu-
bes de cada chave ou a divisão 
em dois subgrupos com o me-
lhor de cada um deles fazendo 
uma final para definir o aces-
so para a Super Liga B. Inde-
pendente do formato, quem 
acompanhou a montagem da 
equipe paraibana garante que 
o Clube Campestre reúne to-
das as condições para jogar a 
segunda divisão do vôlei na-
cional em 2021.

Carlos Fernandes, mais 
conhecido como “Cascata”, 
é o presidente da Federação 
Paraibana de Voleibol (FPBV) 
e garante que o representan-
te da Paraíba e de Campina 
Grande na disputa pode con-
quistar dentro casa a vaga 
para a Super Liga B no próxi-
mo ano. Ele ressaltou, no en-
tanto, que a competição terá 
grande nível e que deverá ser 
muito disputada, especial-
mente por proporcionar ape-
nas uma vaga ao campeão.

“O trabalho que vem 
sendo feito pelo Campestre 
é muito forte. Montaram um 
grande time com jogadoras 
de vários estados do país e 
que já vem treinando no Cea-
rá e agora devem vir para 
Campina Grande finalizar a 
preparação para a competi-
ção. Estamos muito felizes 
pela escolha da CBV em reali-
zar essa competição em nos-
so Estado, será uma disputa 
de grande nível e que abrirá 
novas portas para o nosso vo-
leibol”, comentou.

Ainda segundo Cascata, a 
estrutura para receber o even-
to está sendo finalizada com 
os últimos ajustes do ginásio 
do Clube Campestre onde as 
partidas irão ocorrer. Além 
da estrutura da sede das par-
tidas, o evento contará tam-
bém com apoio da rede hote-
leira da cidade que receberá 
as delegações das equipes de 
quatro estados diferentes nos 

cinco dias em que o evento irá 
ocorrer. Segundo o presidente 
da FPBV, a organização tam-
bém está tomando todas as 
precauções para possibilitar 
a presença de público. Com 
uma ocupação máxima para 
1 mil pessoas, espera-se que, 
mesmo com as restrições, cer-
ca de 200 espectadores pos-
sam acompanhar os jogos.

“Nossa expectativa é 
muito positiva, teremos um 
grande evento e todas as pre-
cauções em relação aos pro-
tocolos de prevenção contra 
a covid-19 estão sendo toma-
dos. As equipes farão testes 
com todas as atletas antes de 
viajarem e quando chegarem 
aqui serão novamente testa-
das. Será feita a higienização 
de todos os espaços incluindo 
arquibancadas e quadras de 
uma partida para outra, além 
das outras determinações 
previstas no protocolo da 
CBV”, explicou.

É preciso muito para ser reconhecido no futebol 
como ídolo. O resultado alcançado ao se tornar ídolo 
é ter sua imagem sempre associada a um clube, viver 
no imaginário do torcedor, ser eternamente lembrado 
por seus feitos, dedicação e conduta. Conquistar títu-
los pesa na consolidação da imagem do craque para 
que ele se torne eterno no clube. Mas ídolo, aquele úl-
timo status que lhe dá a condição de intocável, é outro 
patamar. Para isto é preciso ter mais.

O primeiro ponto, claro, são as vitórias. Mas, an-
tes de tudo, é preciso tempo. Não se constrói um ídolo 
da noite para o dia. Um jogador pode chegar no clube 
e ter uma identificação imediata com a filosofia, com 
o treinador do momento, com a torcida. Pode até de-
monstrar amor ao time, e pode ainda botar fogo em 
campo, carregar os companheiros nas costas, prota-
gonizar a conquista de um título e nem assim se tor-
nar imortal. Por isso é preciso diferenciar, pois nem 
todos estão no mesmo nível. O sérvio Dejan Petkovic, 
por exemplo, é querido pela torcida do Flamengo; Zico 
é ídolo. 

Em seguida, o ídolo se faz com dedicação. É ele 
quem chega cedo para treinar, quem cumpre tudo o 
que lhe é pedido. Quem se cuida, se preserva para es-
tar inteiro nos jogos. Ser atleta é profissão. Engana-
se quem pensa que o trabalho do atleta de alto ren-
dimento acaba dentro de campo, com o apito final do 
juiz. Atleta depende do corpo, e para que os resultados 
cheguem, também precisa colher os frutos dos cuida-
dos tomados na rotina de treinos. 

Por último, um ídolo no futebol se faz, também, 
fora de campo. É sua conduta como desportista, o 
exemplo que ele dá ao torcedor, o espelho do que ele 
faz nos jogos sendo refletido para fora dos limites do 
gramado. Um jogador de futebol muitas vezes é o he-
rói de uma geração de torcedores, muitos em idade de 
formação de caráter. Ter no ídolo um bom exemplo é 
essencial.

Colocando tudo assim, no papel, podemos concluir 
que não é fácil ser ídolo. Exatamente por isso não foi 
surpresa para ninguém a eleição do Paris Saint-Ger-
main que colocou o brasileiro Raí como maior ídolo de 
todos os tempos do clube e deixou Neymar com a sexta 
posição. Se quiser mais, o atual craque da Seleção Bra-
sileira tem um longo caminho pela frente para conso-
lidar sua condição de ídolo. Raí agora é ídolo em dois 
clubes: PSG e São Paulo. No caso do time francês, ser o 
maior de todos os tempos não é pouca coisa.

Outro que alcançou a condição de ídolo por mais 
de um clube nessa semana foi Rogério Ceni. O maior de 
todos os tempos do São Paulo agora também é imortal 
por outro tricolor: o Fortaleza, na condição de técni-
co. No paulista, foram 25 anos de dedicação exclusiva, 
diversos títulos e recordes que muito provavelmente 
jamais serão quebrados. No tricolor cearense, Rogé-
rio atingiu a marca de 1000 dias no comando do time. 
Não é um feito fácil para o cargo de técnico no Brasil. 
E no Leão, a escrita segue. É tempo, dedicação, exem-
plo fora de campo e conquistas. O M1to do São Paulo 
agora é apontado como M1t000 pelo Fortaleza. Mais 
que merecido. 

Vacilão
Léo Moura é querido pela torcida do Flamengo e 

teve passagem pelo Grêmio. Nada que o torne imortal 
tanto pelo clube carioca, quanto pelo gaúcho. Chegou 
ao Botafogo da Paraíba na condição de maior contra-
tação da história do futebol paraibano. Quase alçado 
imediatamente à condição de ídolo. Tinha tudo para 
ser, bastava querer. Pouco correspondeu em campo, e 
fora das quatro linhas, é decepção que não acaba mais. 
Em vez de dar exemplo, faz rolê de moto, sem capacete, 
sem máscara de proteção facial, em plena pandemia. 
Parece que veio para João Pessoa a passeio. Nas redes 
sociais, o que não falta é torcedor do Belo reclamando 
do jogador. Basta uma busca rápida pelo Twitter para 
se constatar. Dos adjetivos, “vacilão” é o menor.

A jornada 
do ídolo

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

A CBF sorteou, ontem, 
os confrontos das oitavas de 
final da Copa do Brasil, que 
agora passa a contar com a 
participação dos represen-
tantes do país na Libertado-
res. O sorteio definiu um con-
fronto de atuais campeões 
nacionais, entre o Flamengo, 
que levou o Campeonato 
Brasileiro no ano passado, e 
o Athletico Paranaense, que 
faturou o torneio mata-mata.

A próxima fase da Copa 
do Brasil também terá dois 
confrontos estaduais: Juven-
tude x Grêmio e Palmeiras 
x Bragantino. Além disso, 
haverá o encontro entre For-
taleza, dirigido por Rogério 
Ceni, e o São Paulo.

No total, foram 16 equi-
pes sorteadas para jogos de 
ida e volta. Entram direto nas 
oitavas de final Athletico-PR, 
Corinthians, Flamengo, Grê-
mio, Internacional, Palmei-
ras, São Paulo e Santos, todos 
por estarem disputando a 
Libertadores. Além disso, o 
Fortaleza, por ter sido cam-
peão da Copa do Nordeste 
em 2019, o Cuiabá, que foi o 

campeão da Copa Verde no 
ano passado, e o Red Bull 
Bragantino, que faturou a 
Série B. Se classificaram na 
quarta fase os seguintes clu-
bes: Botafogo, Juventude, 
Ceará, América-MG e Atléti-
co-GO.

A premiação ao cam-
peão da Copa do Brasil é de 
R$ 54 milhões. Os times que 
vão disputar as oitavas de 
final já vão receber R$ 2,6 
milhões pela participação e 
quem vem de fases anterio-
res, também já têm uma pre-
miação assegurada.

Minutos depois da defi-
nição dos confrontos, a CBF 
sorteou também o mando 
dos confrontos. A programa-
ção prevê que os jogos das 
oitavas de final sejam reali-
zados nos meios de semana 
dos dias 27 de outubro e 4 de 
novembro. As datas, horários 
e locais das partidas ainda 

Oitavas de final da Copa do Brasil
vai ter dois confrontos estaduais

Flamengo e Athletico-PR voltam a se enfrentar outra vez pelo Torneio

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Santos x Ceará
Grêmio x Juventude
Botafogo x Cuiabá
Fortaleza x São Paulo

Athletico-PR x Flamengo
Atlético-GO x Internacional
Bragantino x Palmeiras
Corinthians x América-MG

COnFrOntOS dOS jOGOS dE idA

Daniel Batista
Agência Estado

A Super Liga Feminina ocorrerá entre os dias 21 e 25 deste mês e reunirá várias equipes em Campina Grande

Foto: William Lucas/CBV



Na final do Campeonato Paraibano, o Treze levou a 
melhor e jogo de amanhã é encarado como nova decisão

Botafogo tem
a chance de
vingar derrota

O jogo de amanhã, às 17h 
no Amigão, entre Treze e Bota-
fogo, vai ter um sabor especial 
de vingança para alguns joga-
dores do Belo. Eles faziam par-
te da equipe na derrota por 2 a 
0 no jogo e 5 a 4 nos pênaltis, 
pela semifinal do Campeonato 
Paraibano 2020, jogo dispu-
tado recentemente, no dia 5 
de agosto. O resultado acabou 
eliminando o time da capital e 
classificando o Galo para as fi-
nais da competição.

O técnico do Botafogo, na 
época, era Mauro Fernandes, 
que não está mais no clube e foi 
substituído por Rogério Zim-
mermann. Os atacantes Kelvin 
e Dico, e o meia Cássio Gabriel, 
além do meia Enercino também 
não fazem mais parte do elenco 

do time da Estrela Vermelha. 
Por outro lado, 10 atletas do 
Belo estiveram em campo e 
sofreram com a eliminação da 
equipe. Para estes jogadores, o 
momento é de dar o troco com 
uma vitória em Campina Gran-
de, para afundar o rival na zona 
de rebaixamento, e ao mesmo 
tempo, se aproximar do G4.

Entre os atletas que par-
ticiparam da derrota, e ainda 
fazem parte do elenco do Belo, 
estão o goleiro Felipe, os late-
rais Kellyton e Mário Sérgio, os 
zagueiros Fred (que fez uma 
cirurgia e só volta a jogar no 
próximo ano), Marcelo Xavier 
e Luis Gustavo, os volantes Mi-
neiro, Everton Heleno e o meia 
Juninho. Pelo lado do Treze, os 
atletas que estiveram naquela 
partida comemorando muito 
a vitória que levou o Galo às fi-
nais, e posteriormente ao título, 

foram os seguintes: o goleiro 
Jéferson, os laterais Léo Pereira 
e Gilmar, os volantes Vinícius 
Barba e Robson, os meias Ta-
les, Alexandre Santana, Bruno 
Mota e Douglas Lima, e o ata-
cante Frontini.

O Botafogo tem dois des-
falques importantes: o meia 
Rodrigo Andrade com o tercei-
ro amarelo e o atacante  Loham,  
que deixou o clube e foi jogar a 
Série B pelo América-MG.

O possível substituto de 
Lohan será Ramon, que não 
vê problemas em atuar como 
centroavante. " Eu me sinto à 
vontade jogando de centroa-
vante, porque já joguei várias 
vezes na posição, inclusive 
com o próprio técnico Rogé-
rio Zimmermann. Se o pro-
fessor optar por mim, estou 
pronto. Sou um jogador mais 
veloz", disse o atacante.
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Terça-feira
29 de setembro

Quarta-feira
30 de setembro

Quinta-feira
01 de outubro

Sexta-feira
02 de outubro

Anísio Maia – PT 

Raoni Mendes – DEM

João Almeida -
Solidariedade

Nilvan Ferreira – MDB

Entrevistas com os candidatos 
de João Pessoa - PB
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Terça-feira
29 de setembro

Quarta-feira
30 de setembro

Quinta-feira
01 de outubro

Sexta-feira
02 de outubro

Sérgio Lourenço – PSC 

Olavo Macarrão - 
Cidadania

Aderaldo Menudo - 
PODEMOS

Karla Pimentel - PROS

Entrevistas com os candidatos 
de Conde - PB

A derrota de 1 a 0 para 
o Guarani de Sobral levou 
o time para a quarta colo-
cação do grupo A3 e agora 
terá de vencer o próximo 
jogo para se manter no G4. 
No domingo, a Raposa vai 
encarar o Floresta, também 
do Ceará, às 16h, no Amigão 
em Campina Grande. Para 
o técnico Givanildo Sales, o 
time precisa fazer bem feito 
o dever de casa.

"Será mais um jogo di-
fícil, porque não tem jogo 
fácil na Série D, mas vamos 
trabalhar para vencer o 
Floresta e buscar uma vi-
tória domingo e em segui-
da, fora de casa, contra o 
Atlético. A torcida pode ter 
certeza que vamos buscar 
o resultado que não veio 
contra o Guarani. Um time 
que quer se classificar, não 
pode vencer apenas dentro 
de casa. Tem que somar 
pontos também fora de 
casa", disse o treinador.

O elenco se reapresen-
tou ontem e de cara, o trei-

nador falou da necessidade 
de melhorar a tomada de 
decisão na hora do passe 
final, segundo ele, um dos 
principais erros de alguns 
jogadores de ataque, no 
jogo em Sobral.

"Nós vamos trabalhar 
muito esse passe final para 
deixar o jogador em condi-
ções de marcar. Nós cria-
mos várias oportunidades 
de sair na frente no placar 
e não aproveitamos. O fu-
tebol é um esporte coleti-
vo e se o jogador tem uma 
oportunidade, e vê o com-
panheiro melhor colocado, 
tem que acertar este passe 
e servi-lo. O futebol é um 

esporte coletivo e não pode 
ter o individualismo como 
há no tênis e no golfe, por 
exemplo”, disse Givanildo.

Indagado se as condi-
ções do clima e do gramado 
influíram no rendimento 
da equipe, o treinador dis-
se que sim, mas não quis 
colocar a culpa pela derro-
ta apenas nessas dificulda-
des. " A temperatura beira-
va os 40 graus, muito alta e 
afetou muito o rendimento 
físico de alguns atletas. O 
campo era duro e desnive-
lado, ruim, mas tivemos fa-
lhas também, inclusive na 
que resultou no gol deles", 
concluiu o treinador.

Jogadores do Campinense voltaram aos treinos visando o próximo jogo

Brasileiro da Série D

Campinense discute os erros 
da derrota para o Guarany 
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Ramon diz que está pronto para substituir o atacante Lohan, que trocou o clube para jogar a Série B pelo América-MG

Foto: Ascom/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Anvisa avalia estudos não clínicos 
para vacina contra a covid-19
Órgão analisa o “primeiro pacote de dados” da vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford e empresa AstraZeneca
Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) iniciou a análise do “pri-
meiro pacote de dados” da 
vacina contra covid-19 em 
desenvolvimento pela Uni-
versidade de Oxford e pela 
empresa anglo-sueca Astra-
Zeneca.

Em nota, a agência re-
guladora afirma que isso 
não significa que já se possa 
chegar a uma conclusão so-
bre a qualidade, segurança e 
eficácia da vacina, pois mui-
tos dados ainda precisam 
ser submetidos à análise.

A avaliação da Anvisa 
faz parte do procedimento 
de “submissão contínua”, 
adotado especificamente 
para as vacinas contra co-
vid-19 para “conferir maior 

agilidade à análise regulató-
ria dos dossiês de registro 
dessas vacinas”.

Segundo a agência, o 
procedimento de submis-
são contínua seguirá até 
que evidências suficientes 
estejam disponíveis para 
suportar um pedido formal 
de registro, desde que possa 
se comprovar uma relação 
de benefício-risco positiva e 
robusta.

No comunicado, a agên-
cia se compromete a anali-
sar os dados da pesquisa da 
vacina à medida em que se 
tornam disponíveis e atuar 
da forma mais rápida pos-
sível para que a população 
tenha “acesso a vacinas de 
qualidade, eficácia e segu-
rança comprovadas para 
uso no contexto de emer-
gências em saúde pública”.

O dinheiro havia sido depositado em poupança digital da Caixa Econômica, mas só podia ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Benefício

Caixa Econômica libera o auxílio 
emergencial para nascidos em abril

Os saques e transfe-
rências do auxílio emer-
gencial de R$ 600 para 
aniversariantes de abril 
estão liberados desde on-
tem (1º). A autorização 
vale para quem se inscre-
veu pelo aplicativo ou site, 
nas agências dos Correios, 
ou que já estava no Cadas-
tro Único mas não é bene-
ficiário do Bolsa Família. O 
dinheiro havia sido deposi-
tado em poupança digital 
da Caixa, mas só podia ser 
movimentado pelo aplica-
tivo Caixa Tem - disponível 
para Android e iOS - para o 
pagamento de contas e bo-
letos e compras por meio 
de cartão virtual.

A partir de ontem (1º), 
nascidos de janeiro a abril 
estão autorizados a sacar 
o que restou do saldo em 
agências da Caixa. Os be-

neficiários poderão sacar 
pelo menos uma das cin-
co primeiras parcelas, a 
depender da data em que 
teve o cadastro aprovado. 
O dinheiro liberado ontem 
para saque e transferência 
faz parte do Ciclo 2 de paga-
mentos que foram deposi-
tados em poupança digital 
da Caixa em 9 de setembro.

Nesse grupo, estão 
pessoas que aguardam di-
ferentes parcelas do au-
xílio. Há também pessoas 
que tiveram o benefício ne-
gado e, por isso, apresenta-
ram contestação. Após uma 
nova análise, o auxílio foi 
concedido. Outros começa-
ram a receber o pagamen-
to, mas passaram por uma 
reavaliação, tendo o bene-
fício suspenso. O valor, no 
entanto, foi posteriormen-
te liberado. O pagamento 
das parcelas extras de R$ 
300 para esses trabalhado-
res ainda não começou.

CAlEndário do CiClo 2

n Quem recebeu o crédito da primeira par-
cela em abril de 2020 - terá a quinta parce-
la

n Quem recebeu o crédito da primeira par-
cela em maio de 2020 - terá a quarta par-
cela

n Quem recebeu o crédito da primeira 
parcela em junho de 2020 - terá a terceira 
parcela

n Quem recebeu o crédito da primeira par-
cela em julho de 2020 - terá a segunda 
parcela

n Quem se inscreveu pelos Correios ou teve 
o benefício negado e apresentou contesta-
ção - receberá a primeira parcela

n Liberação para quem teve o auxílio reava-
liado em julho ou agosto e liberado para a 
continuidade do pagamento

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
reviu a previsão de queda do 
Produto Interno Bruto (PIB) de 
6% para 5% em 2020. Segun-
do o instituto, a inflação deste 
ano deverá ser de 2,3%, abai-
xo da meta estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(4%). Essas projeções estão 
descritas em dois estudos pu-
blicados ontem, sobre cresci-
mento econômico e sobre o 
comportamento dos preços.

A razão da revisão da 
projeção do PIB está nos indi-
cadores econômicos do 3º tri-
mestre. “Estão vindo melho-
res do que a gente projetava. 
A gente projeta que em agosto 
[os dados da] indústria, co-
mércio e serviço continuaram 
vindo bastante positivos, aci-
ma de 5%. O comércio com ín-
dices [de crescimento] acima 
de fevereiro, pré-crise”, assina-
la o diretor de Estudos e Políti-
cas Macroeconômicas do Ipea, 
José Ronaldo Souza Júnior.

Apesar da melhora, o 
cenário econômico, marcado 

pela pandemia da covid-19, 
ainda exige cautela. O raciocí-
nio é que não é possível pen-
sar na economia sem pensar 
na saúde. “Como vai se dar 
a epidemia nos próximos 
meses necessariamente tem 
impacto na atividade eco-
nômica”, descreve o diretor. 
“Uma disseminação grande 
[da covid-19] e um número 
alto de mortes pode levar a 
desaceleração de setores que 
eventualmente já estão se re-
cuperando, principalmente 
setor de serviços, como aque-
les prestados às famílias, que 

dependem mais da circulação 
das pessoas.”

Outra preocupação é com 
a situação fiscal e o endivida-
mento do Tesouro Nacional. 
“A pandemia trouxe uma alta 
de gastos bastante acentua-
da, combinada com a redução 
da atividade econômica - que 
impactou na receita tributá-
ria. Com isso, gerou um déficit 
muito grande esse ano, com-
prometendo a dívida pública e 
tornando mais urgente a ado-
ção de medidas relacionadas à 
contenção de gastos públicos”, 
alerta o economista.

Para Souza Júnior, o go-
verno vai ter que conter os 
gastos, para que a dívida pú-
blica tenha uma trajetória sus-
tentável. Ele sugere a adoção 
de “medidas estruturais” para 
reverter o problema, como o 
pacto federativo e da reforma 
administrativa.

Preços e juros
Apesar da alta do preço 

de alguns alimentos, a inflação 
não preocupa o diretor. Ele 
acredita que haverá reequilí-
brio. “O preço alto estimula a 
oferta. Para os próximos pe-

ríodos, em particular para o 
ano que vem, é de se esperar 
uma alta na produção”, diz se 
referindo à oferta de produ-
tos como arroz. Para outros 
produtos, o estudo do Ipea 
aponta que ainda há um grau 
de ociosidade na economia, o 
que evita alta de preços.

O diretor do Ipea acredi-
ta que o Conselho de Política 
Monetária do Banco Central 
não precise elevar a taxa Se-
lic por causa da inflação, e 
que nas próximas reuniões o 
Copom mantenha a taxa nos 
atuais 2%.

Karine Melo 
Agência Brasil

Gilberto Costa 
Agência Brasil 

O consumidor brasi-
leiro continua sem con-
fiança, devido aos efeitos 
da pandemia de covid-19 
na economia. O Índice Na-
cional de Expectativa do 
Consumidor (Inec) de se-
tembro de 2020 ficou em 
42,8 pontos, 3,3 pontos 
abaixo da média histórica 
(46,1 pontos) e 4,5 pontos 
abaixo do último resultado 
disponível, de dezembro 
de 2019. O indicador foi 
divulgado ontem (1º) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O índice 
varia de zero a 100. Valo-
res abaixo de 50 pontos in-
dicam falta de confiança do 
consumidor. Quanto mais 
abaixo de 50 pontos, maior 
e mais disseminada é a fal-
ta de confiança.

Segundo a CNI, a queda 
do Inec da pesquisa de se-
tembro deste ano, na com-
paração com dezembro de 
2019, é comum a todos os 
perfis de consumidor con-
siderados na pesquisa. As 
maiores quedas foram dos 

consumidores com renda 
familiar maior do que cin-
co salários mínimos (-7,4 
pontos), com ensino su-
perior (-6,8 pontos), com 
idade de 25 a 34 anos (-5,5 
pontos) e que moram em 
capitais (-5,3 pontos).

Entretanto, os meno-
res índices de confiança 
são registrados entre a 
população de renda fami-
liar até um salário mínimo 
(Inec de 40,4 pontos), en-
tre os consumidores que 
residem nas capitais (41,1 
pontos), os com ensino 
superior (41,4 pontos) e 
os que residem na região 
Sudeste (41,6 pontos). 
Segundo a CNI, a falta de 
confiança do consumidor 
é explicada pela piora das 
expectativas em relação à 
evolução futura dos preços, 
do desemprego e da renda. 
Além disso, houve piora 
nas condições financeiras. 
O índice de expectativa de 
inflação “mostra piora sig-
nificativa das perspectivas 
dos preços para os consu-
midores”. O indicar chegou 
a 71,4 pontos, com cinco 
altas seguidas. 

Cni: consumidor não 
confia na economia 
Kelly Oliveira  
Agência Brasil

ipea projeta inflação sob controle este ano
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00203/2020, DISPENSA POR 
OUTROS MOTIVOS 00037-2020, Fundo Municipal de SaúdeeF F Souza da Silva Comércio de 
Materiais Hospitalar, CNPJ nº 34.831.376/0001-60. OBJETO: ALTERAÇÃO DE PRAZO CON-
TRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57, II, § 2º DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de Albuquerque Baracho e F F Souza da Silva 
Comércio de Materiais Hospitalar. DATA DA ASSINATURA:05/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO N° 00296/2019, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00008/2019.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA eCOPEME Engenharia e 
Construções Eirelli, CNPJ. n° 24.414.236/0001-32OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 –Construção: Praça do Estádio – Areia/
PB.SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque e COPEME Engenharia e Construções 
Eirelli. DATA DA ASSINATURA: 30/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 07/2020 – Processo: 016/2019, Tomada de Preços 
nº 002/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e SOBRAL CONSTRU-
TORA LTDA - ME. Objeto: prorrogar por 210 (duzentos e dez) dias a vigência do Contrato, a partir 
do dia 24/09/2020.

Alagoa Grande(PB), 23 de setembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato nº 55/2019 – Processo: 018/2019, Tomada de 
Preços nº 004/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Objeto: Alterar a quantidade dos serviços das obras 
contratadas, para adequar o valor do contrato a realidades das obras, com acréscimo do valor em 
mais R$ 142.139,04 (Cento e quarenta e dois mil cento e trinta e nove reais e quatro centavos).

Alagoa Grande(PB), 29 de setembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 51/2019 – Processo: 023/2019, Tomada de Preços 
nº 005/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e SOBRAL CONSTRU-
TORA LTDA - ME. Objeto: prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a vigência do Contrato, a 
partir do dia 02/10/2020.

Alagoa Grande(PB), 29 de setembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:30 horas do dia 15 de Outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTO PERMANENTE (EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR) PARA A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 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) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@
gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 30 de Setembro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00052/2020

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 DP00052/2020, 
que objetiva: Aquisição de equipamentos, eletroeletrônicos e mobiliários para atender as neces-
sidades do novo serviço de saúde do município de Conde, CENTRO DE ENFRANTAMENTO A 
COVID–19 conforme especificações; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI - R$ 4.620,00; HENRI-
QUE JUNIOR CORDEIRO - R$ 6.575,00; LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELE-
TROELETRONICO LTDA - R$ 2.185,60; NORDESTE HOSPITALAR LTDA - R$ 7.273,00; NOVA 
CONQUISTA – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME - R$ 10.240,00; SR PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA - R$ 5.100,00.

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

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO – PUBLICADO EM 15/09/2020

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de equipamentos, eletroeletrônicos e mobiliários para atender as necessi-

dades do novo serviço de saúde do município de Conde, CENTRO DE ENFRANTAMENTO A CO-
VID–19 conforme especificações. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00052/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária n° 00580 no valor 
de R$ 29.808,00 (Vinte e nove mil, oitocentos e oito reais) 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 Permanente 214 Transferência Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Reserva Orçamentária n° 00581 no 
valor de R$ 6.185,60 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta 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 Permanente 
211 Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde. VIGÊNCIA: até 14/12/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00163/2020 - 15.09.20 
- HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO - CNPJ 03.429.822/0001-80 - R$ 6.575,00; CT Nº 00164/2020 
- 15.09.20 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA - CNPJ 04.922.653/0001-89 - R$ 7.273,00; CT Nº 
00166/2020 - 15.09.20 - NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ 
14.209.485/0001-32 - R$ 10.240,00; LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Municipal de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: Con-
tratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de obras de Construção 
da UBS – Gurugi – Município de Conde/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - R$ 912.435,98.

Conde - PB, 01 de Outubro de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00067/2020

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 DV00067/2020, que 
objetiva: Aquisição de Medicamento xarelto – para o paciente Aluísio Pimentel De Oliveira, morador 
de Conde, para atender o período de 06 (seis) meses; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: DROGARIA L. R. LTDA - R$ 1.645,00.

Conde - PB, 23 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 DV00067/2020. OBJETO: Aquisição de Medicamento 
xarelto – para o paciente Aluísio Pimentel De Oliveira, morador de Conde, para atender o período 
de 06 (seis) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal 
de Saúde, em 23/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Medicamento xarelto – para o paciente Aluísio Pimentel De Oliveira, 

morador de Conde, para atender o período de 06 (seis) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00067/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva 
Orçamentária n° 00681 no valor de R$ 1.645,00 (Um mil seiscentos e quarenta e cinco reais) 21600 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL – SUS 
2056 MANUT DAS ATIV DO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3390320000 MATERIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 211 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
– SAÚDE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00177/2020 - 23.09.20 - DROGARIA L. R. LTDA - R$ 1.645,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de imóvel situado a rua Alves s/n – Centro – Conde/PB – para o funcionamento 

das vigilancias em saúde, ambiental e epidemiológica e do setor de digitação / cartão SUS, da 
secretaria de saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00066/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Conde: 21600 Secretaria Municipal de Saúde 10 Saúde 305 
Vigilância Epidemiológica 0034 Cidade Unida e Saudável – SUS 2063 Manutenção das Ativ do 
Programa Vigilância em Saúde 3390360000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Física. VIGÊNCIA: até 
01/10/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00180/2020 
- 02.10.20 - MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO - R$ 14.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00066/2020

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 DP00066/2020, 
que objetiva: Locação de imóvel situado a rua Alves s/n – Centro – Conde/PB – para o funciona-
mento das vigilancias em saúde, ambiental e epidemiológica e do setor de digitação / cartão SUS, 
da secretaria de saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO - R$ 14.400,00.

Conde - PB, 01 de Outubro 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 DP00066/2020. OBJETO: Locação de imóvel situado a 

rua Alves s/n – Centro – Conde/PB – para o funcionamento das vigilancias em saúde, ambiental 
e epidemiológica e do setor de digitação / cartão SUS, da secretaria de saúde. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 01/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

01.º NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Construção diversos, destinado a esta Prefeitura 
e ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. A Pregoeira Oficial notifica por descumprimento 
de obrigação contratual a empresa: COSTA E NASCIMENTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO LTDA. DO PEDIDO: pede-se a regularização da situação do fornecimento de ma-
teriais de construções diversos, conforme pedido de compras. Informamos ainda que foi solicitado 
o pedido do fornecimento, por e-mail no dia 21.09.2020 e no dia 22.09.2020 entregue em mãos, 
o mesmo encontrasse em pendência. Fica estabelecido o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
ficando a contratada ciente que o não fornecimento das mercadorias, implicará nas penalidades 
previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 99401.9006

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

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2020 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cacimba de Dentro e: CT Nº 00088/2020 - 23.09.2020 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR 
INFORMATICA - ME - R$ 51.172,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00006/2020

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 00006/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA, RETIRADA E APLICAÇÃO DE PELÍ-
CULA DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
PATRESE NANNINI NUNES DE ARAUJO 01562501445 - R$ 12.250,00. 

Campina Grande - PB, 01 de Outubro de 2020 
IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGERIO

 Presidente.
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA, RETIRADA E APLICAÇÃO DE PELÍ-

CULA DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00006/2020. DOTA-
ÇÃO: 01.010 – Câmara Municipal de Vereadores 01 031 2001 2002 – Manutenção das atividades 
administrativas da Câmara 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE e: CT Nº 02101/2020 - 01.10.20 - PATRESE NANNINI NUNES DE ARAUJO 
01562501445 - R$ 12.250,00.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Outubro 
de 2020, por meio do site https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
de forma parcelada de Material de Informática, para atender As necessidades da STTP. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.
tce.pb.gov.br; https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 01 de Outubro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através do presidente da CPL abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS nº. 007/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB. Data 
de abertura: 22/10/2020 às 10h00min (Horário Local).no prédio da Câmara Municipal de Caturité, 
localizada à Av João Bezerra Cabral, 69, Centro – Caturité/PB Cópia do Edital e demais documen-
tos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, na rua João 
Queiroga, N°. 18, Centro, Caturité – PB, no horário das 08:00 as 12:00 hrs. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3345-1072, Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caturité - PB, 01 de outubro de 2020.
Helder Francisco Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação em Paralelepípedos de 
várias ruas na zona urbana, neste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório e ADJUDICO o seu objeto a: JOSEILDO BATISTA DE MORAIS - R$ 47.100,08. Fica desde 
já convocado o representante legal da empresa vencedora para assinatura do contrato objeto da 
presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade 
com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Casserengue - PB, 01 de outubro de 2020.
GENIVAL BENTO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

O Prefeito do Município de Damião comunica a REVOGAÇÃO  da Tomada de Preços nº 004/2020, 
cujo objeto é a Contratação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica especializada na 
administração pública, de forma contínua, junto ao Município de Damião. Justificativa: Razões de 
interesse público, devidamente justificadas no processo. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião 
- PB. Telefone: (083) 3635-1013. E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com.  

Damião - PB, 30 de Setembro de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0001/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Gêneros Alimentícios para os alunos da Rede Municipal de Ensino; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO – CNPJ: 
24.747.519/0001-04 - R$ 9.600,00; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 
08.370.039/0001-02 - R$ 112.315,14; THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE 
EIRELI, 35.311.097/0001-38 – R$ 65.000,00. Convocamos as empresas vencedoras, para no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Ines - PB, 30 de Setembro de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00hs do dia 13 de Outubro 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que 
objetiva: Contratação de serviços especializados (complexidade comum à área de atuação) na Área 
de Engenharia Civil, para prestação de serviços: de consultoria, de gerenciamento de convênios, de 
análises de documentações licitatórias, de acompanhamentos e fiscalizações de obras realizadas 
com recursos federais. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas 
- PB. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. 

Duas Estradas - PB, 30 de Setembro de 2020
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

Adendo ao edital
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.

Onde se lê: ABERTURA: Dia 13 de outubro de 2020. as 13;00hs. 
Leia - se ABERTURA: Dia 20 de outubro de 2020. as 13;30hs.
INFORMAÇÕES: 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, 01 de outubro de 2020.

Francisco de Assis Ferreira Silva
Pregoeiro Oficial/PMD    

Adendo ao edital
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.095/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020
OBJETO: 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..

Onde se lê: ABERTURA: Dia 13 de outubro de 2020. as 10;30hs. 
Leia - se ABERTURA: Dia 20 de outubro de 2020. as 09;30hs.
INFORMAÇÕES: 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, 01 de outubro de 2020.

Francisco de Assis Ferreira Silva
Pregoeiro Oficial/PMD    

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos e fármacos diversos, para atender as ne-

cessidades diárias do Fundo Municipal de Saúde e suas demais Entidades vinculadas, mediante 
requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor 
Competente deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2019. ADITA-
MENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Duas Estradas e: CT Nº 00018/2020 - Express Distribuidora de Medicamentos Ltda - 1º Aditivo 
- acréscimo de 33,68%. ASSINATURA: 30.09.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00017/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
equipamentos medico hospitalares, mobiliário e e material permanente (remanescentes) para atender 
as necessidades do Hospital Municipal e Fundo Municipal de Saúde deste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DENTALMED COMERCIO 
E REPRESENTACOES LTDA - R$ 1.575,00; FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 239.400,00; GLOBAL COMERCIAL EIRELI - R$ 137,80; INDUSTRIA E COMERCIO 
COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - R$ 6.862,83; INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR 
LTDA - R$ 81.000,00; LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 30.000,00; LL COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 2.724,00; MEDICAL CIRURGICA LTDA - R$ 28.700,00; ODONTO-
MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 2.150,00; PAULO 
JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 3.715,00; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE 
FERREIRA E CIA LTDA - R$ 52.000,00.

Esperança - PB, 30 de Setembro de 2020. 
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00046/2020

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 DP00046/2020, 
que objetiva: Aquisição de Aparelho de Raio–X de 500 MA x 125 KV para realização de exames de 
coronavírus (COVID–19) e demais exames de radiologia computadorizada, com fornecimento de 
equipamentos de radiologia computadorizada – CR completo (CR com computador específico e 
impressora DRY) e insumos necessários, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde de Esperança/PB de acordo com a Lei 13.979/202; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: NERIVALDO DA COSTA PESSOA - R$ 230.000,00.

Esperança - PB, 28 de Setembro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2020

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 DV00001/2020, 
que objetiva: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO-PB; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: ELIZÂNGELA CAVALCANTE ANIBAL DE MELO - R$ 13.500,00.

Gado Bravo - PB, 28 de Setembro de 2020
ALMERY ALVES DE FARIAS

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Gado Bravo: 
01.001 – Câmara Municipal 01 0311001 2001 – Manter as Atividades do Poder Legislativo- ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390.36– Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Gado Bravo e: 
CT Nº 00002/2020 - 28.09.20 - ELIZÂNGELA CAVALCANTE ANIBAL DE MELO - R$ 13.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 07.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 420/2019 datado de 03/10/2019 e com término de vigência em 03/10/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para Reformas e Ampliações das Escola Municipal Raimundo Asfora no Bairro Clovis Bezerra e 
da Escola Municipal Raimunda Ribeiro da Silva no São José.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 15.161.782/0001-18- VICTOR 
MENDES DE AQUINO RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01/10/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 04/12/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de profissionais de saúde (terceirização) para combate ao 
vírus Covid–19 (Corona vírus) no Município de Igaracy – PB; ADJUDICO o seu objeto a: TASSIO 
TAVARES TORRES BADU - R$ 158.261,28.

Igaracy - PB, 01 de Outubro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de profissionais de saúde (terceirização) para combate 
ao vírus Covid–19 (Corona vírus) no Município de Igaracy – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: TASSIO TAVARES TORRES BADU - R$ 158.261,28.

Igaracy - PB, 01 de Outubro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA 

- Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2020, que objetiva: Serviço de 
Assessoria e Apoio técnico a Licitação e Pregoeiro do Município de Igaracy/PB; ADJUDICO o seu 
objeto a: CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS - R$ 7.200,00; JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES 
DE LACERDA EIRELI - R$ 8.000,00.

Igaracy - PB, 01 de Outubro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA –

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2020, que objetiva: Serviço de Assessoria 
e Apoio técnico a Licitação e Pregoeiro do Município de Igaracy/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS - R$ 7.200,00; JOSE 
DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELI - R$ 8.000,00.

Igaracy - PB, 01 de Outubro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

 - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE NOTIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2020

Fica NOTIFICADA a Empresa: ACRM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
09.343.022/0001-29; a comparecer em até 24 (vinte e quatro horas), sob pena de rescisão contratual 
nos moldes da Lei nº 8666/93,à Prefeitura Municipal de Itatuba, para assinar ordem de serviço sob 
pena de distrato e, em consequência, a cominação de todas as sanções previstas em pactuação 
contratual. Convocamos à empresa, para, após a assinatura da ordem de serviço, iniciar as obras 
em até 03 (três) dias, conforme previsão contratual.

Itatuba - PB, 01 de Outubro de 2020.
Aron René Martins de Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 077/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00030/2020
OBJETO: Locação de dois veículos Ambulância Tipo A - Simples Remoção, para serem usados 

no transporte de pacientes, no combate a pandemia da Covid-19 no Município de Ingá.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Pregão 

Presencial n.º 00030/2020, a empresa SANTOS & FERNANDES EIRELI, no valor total de R$ 
36.000,00 (Trinta e seis mil reais).

 Ingá(PB), 01 de outubro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 076/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00029/2020
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender as necessidades dos Postos de Saúde e 

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

Presencial n.º 00029/2020, a empresa DROGAFONTE LTDA, no valor total de R$ 36.544,00 (Trinta 
e seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais).

 Ingá(PB), 01 de outubro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 138/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA, CNPJ nº 08.778.201/0001-26.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender as necessidades dos Postos de Saúde e 

da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 36.544,00 (Trinta e seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, FARMÁCIA BÁSICA e FUS.
VIGÊNCIA: 01/10/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 01 de outubro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 139/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: SANTOS & FERNANDES EIRELI, CNPJ nº 02.909.308/0001-80.
OBJETO: Locação de dois veículos Ambulância Tipo A - Simples Remoção, para serem usados 

no transporte de pacientes, no combate a pandemia da Covid-19 no Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
FONTE DE RECURSOS: CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 01/10/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 01 de outubro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2020

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado 
da licitação Pregão Presencial nº 00028/2020, cujo objeto é a aquisição de cestas básicas, materiais 
de limpeza e equipamentos de segurança individual, para distribuição as famílias que encontram-se 
em situação de vulnerabilidade social causada pela pandemia da Covid-19 no Município de Ingá. 

EMPRESAS VENCEDORAS: ANTONIO A AMARAL JÚNIOR – item 01 – R$ 68,00, totalizando R$ 
204.000,00 (Duzentos e quatro mil reais); e JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA – EPP - item 02 – R$ 
15,59, totalizando R$ 46.770,00 (Quarenta e seis mil setecentos e setenta reais).

 Ingá(PB), 01 de outubro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que o foi 

desclassificado o item 01 das propostas de preços das empresas: MEGA MASTER COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA e JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA – EPP, referentes ao Pregão Presencial 
nº 00028/2020, por ofertarem preços cuja exequibilidade não foi comprovada.

 Ingá(PB), 01 de outubro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Outubro de 2020, 
por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: Aquisição de veiculo tipo ambulância furgoneta c/ carroceria em aço ou 
monobloco e original de fábrica, 0 km, para simples remoção, destinado aos trabalhos da secre-
taria de saúde desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 31/20; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-
-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Itatuba - PB, 29 de Setembro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 15 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de revestimentos 
pastilhas cerâmicas destinados atender as necessidades da secretaria de infra–estrutura e transporte 
urbanos deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 29 de Setembro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de construção do portal turístico do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020/PMJ, Cláusula Décima Segunda 

do Contrato n.º 00035/2020, Contrato de Repasse da CEF N.º 01055279-21/2018 e art. 57, II, da 
Lei Federal n.º 8.666/93.

PRAZO: Prorrogação de prazo por mais 6 (seis) meses, até 26 de março de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho (Bevilacqua Matias Maracajá) 

e RF Serviços de Construção Civil Eireli (Rafaelle Matias Ferreira de Carvalho). ASSINATURA: 24 
de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO (NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.041/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRO-

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/024210.
DATA DA SESSÃO: 15/10/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09h:00min. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 01 de outubro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.014/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução Implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedos da Rua Dr. Mirocene Fernando Cunha Lima – Bessa, João Pessoa - PB. A 
Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, comunica aos interessados que 
fica determinado que a reunião para a abertura do envelope contendo a Proposta Comercial, dar-
-se-á no dia 02/10/2020, impreterivelmente às 9h, no mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital  

Informamos que a presença do representante legal é de fundamental importância para a con-
tinuidade dos fatos.

João Pessoa, 01 de outubro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.061/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/072380
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REVISÕES PERIÓDICAS NOS 02 (DOIS) 
DUPLICADORES DA GRÁFICA MUNICIPAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da sessão: 15/10/2020
Horário da Abertura das Propostas: 14hs00min (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, 01 de outubro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09031/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2018/109869
OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESTERCO BOVINO, 

SEMENTES, SOMBRITE E BANDEJAS, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

O Secretário de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, no uso de suas atribuições e 
com fulcro no art. 49 (caput), da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e demais alterações posteriores, 
torna público a decisão de revogar a licitação supracitada, em virtude da necessidade de readequar 
os termos do seu edital e posterior abertura de novo procedimento licitatório.

João Pessoa, 01 de outubro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.446/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.058/2020
DATA DE ABERTURA: 08/10/2020 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA HOSPI-

TALAR E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE 
PRONTO ATENDIMENTO (UPA’S E O HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA) PARA ENFRENTA-
MENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).

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

João Pessoa, 01 de Outubro de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
Aviso de Licitação

Processo Administrativo nº. 2020.120/2020
Pregão Presencial Nº. 033/2020 2º Reunião

Objetivo: contratação de prestação de serviços médicos na área de oftalmologia para realiza-
ção de cirurgias de catarata, pterígio, ou outras afecções oftalmológicas. conforme as condições 
estabelecidas no anexo i e edital

Reunião: será no dia 14 de outubro de 2020 as 08:30hs,
Informações: os interessados poderão obter o edital na sala da CPL, na Rua Manoel Marques 

Fernandes, 67 – Centro, Malta - Estado da Paraíba. Informações de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h. ou nos sites da prefeitura de malta http://malta.pb.gov.br  e no site do TCE https://
tramita.tce.pb.gov.br 

Malta-PB, 30 de setembro de 2020.
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de teste rápido para enfrentamento da pandemia de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do CORONAVÍRUS – COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB, FMS, COVID–19: 
3.3.90.30.99 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00072/2020 - 23.09.20 - GALAXY 
PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais odontológicos, destinados à manutenção da Secreta-
ria de Saúde do Município de Pilões/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB, FMS, MAC e FUS: 3.3.90.30.99 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00068/2020 - 15.09.20 - AMP HOSPITALAR EIRELI - R$ 
1.778,00; CT Nº 00069/2020 - 15.09.20 - DIABETICOS EIRELI - R$ 13.238,06; CT Nº 00070/2020 
- 15.09.20 - ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME - R$ 28.589,65; CT Nº 00071/2020 - 15.09.20 - 
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 1.359,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais odontológicos, destinados à manutenção da Secretaria de Saúde do Município de Pilões/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AMP HOSPITALAR EIRELI 
- R$ 1.778,00; DIABETICOS EIRELI - R$ 13.238,06; ORTOSHOP COMERCIO LTDA – ME - R$ 
28.589,65; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 1.359,00.

Pilões - PB, 14 de Setembro de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de teste rápido 
para enfrentamento da pandemia de saúde pública de importância internacional decorrente do 
CORONAVÍRUS – COVID–19; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 12.000,00.

Pilões - PB, 22 de Setembro de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DE REPACTUAÇÃO DE CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa de Licitação n° 00041/2020
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: CIRURGICA CAMPINENSE LTDA, cadastrada no CNPJ nº 12.734.018/0001-04
OBJETIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação contratual, em razão da 

entrega de produtos de marcas e modelos diferentes dos licitados naDispensa n° 00041/2020, com 
adesão e aquisição, devidamente justificada, desses produtos por parte do município de Piancó-PB.

Piancó-PB, 01 de outubro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó 
Errata de AvisoInterposição de Recurso

Tomada de Preços nº 0009/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, através da Comissão de Licitação, torna público para conhe-

cimento dos interessados, ERRATA de Aviso de Interposição de Recurso da Tomada de Preços nº. 
0009/2020 publicado no DOE E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. A comissão informa que 
houve erro de digitação quanto ao número da Tomada de preço, onde se ler Tomada de Preço 
00010/2020, leia-se Tomada de Preço 0009/2020.

Piancó -PB, 01 de Outubro de 2020.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPALDE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa pra prestação dos serviços em Assessoria e Escrituração 
Contábil ao Instituto Municipal de Previdência de Pilõezinhos/PB, no período de setembro a dezembro 
de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020. DOTAÇÃO: Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurí-
dica. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PILÕEZINHOS 
e FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS – CT Nº 00002/2020 – 02.09.2020 - R$ 6.800,00 – Seis Mil 
e Oitocentos Reais.

SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00006/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2020, 
que objetiva: Contratação de Escritório de Advocacia para prestação de serviços especializados, de 
notória especialização, de natureza singular, para interposição de medida judicial ou administrati-
va, abrangendo a elaboração de Recursos Especiais e Extraordinário, Embargos de Declaração; 
acompanhamento de processos de interesse do Município perante a Corte estadual de contas no 
que se pertine aos índices previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal; elaboração de Pareceres 
em processos administrativos, manifestação jurídica em processos administrativos de pessoal, 
acompanhamento em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), e ainda consultoria à Controladoria 
Geral do Município, no período de setembro a dezembro de 2020; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ 
nº 07.647.094/0001-34 - R$ 22.000,00 – Vinte e Dois Mil Reais.

Pilõezinhos - PB, 04 de setembro de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa nos serviços pertinentes para reforma e melhoria do campo 
de futebol municipal, localizado na Avenida Antonio Alves Barbosa, conforme projeto técnico. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS 
- Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO 
EXECUÇÃO: 03 (três) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕE-
ZINHOS/PB e CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ sob o nº 28.099.674/0001-04 
- CT Nº 00130/2020 – 22/09/2020 – R$ 122.295,04 (Cento e Vinte e Dois Mil Duzentos e Noventa 
e Cinco Reais e Quatro Centavos).

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPALDE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Escritório de Advocacia para prestação de serviços especializados, 
de notória especialização, de natureza singular, para interposição de medida judicial ou administra-
tiva, abrangendo a elaboração de Recursos Especiais e Extraordinário, Embargos de Declaração; 
acompanhamento de processos de interesse do Município perante a Corte estadual de contas no 
que se pertine aos índices previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal; elaboração de Pareceres 
em processos administrativos, manifestação jurídica em processos administrativos de pessoal, 
acompanhamento em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), e ainda consultoria à Controla-
doria Geral do Município, no período de setembro a dezembro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2020. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 
2020 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS e MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – CT 
Nº 00131/2020 – 04.09.2020 - R$ 22.000,00 – Vinte e Dois Mil Reais.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PILÕEZINHOS/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00001/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa pra prestação dos serviços em Assessoria e Escrituração 
Contábil ao Instituto Municipal de Previdência de Pilõezinhos/PB, no período de setembro a de-
zembro de 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLÁVIA 
MEDEIROS DE FREITAS – CNPJ: 15.668.903/0001-12 - R$ 6.800,00 – Seis Mil e Oitocentos Reais.

Pilõezinhos - PB, 02 de setembro de 2020
SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
A PREFEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00004.2020, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 21.09.2020, 
respectivamente, no valor total de R$ 122.295,04 – (Cento e Vinte e Dois Mil Duzentos e Noventa 
e Cinco Reais e Quatro Centavos), em favor da empresa CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – inscrita no CNPJ sob o nº 28.099.674/0001-04, que tem como objetivo, Contratação de 
empresa nos serviços pertinentes para reforma e melhoria do campo de futebol municipal, localizado 
na Avenida Antonio Alves Barbosa, conforme projeto técnico. Fica a empresa vencedora do certame 
convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório 
da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Pilõezinhos/PB, 22 de setembro de 2020.
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2020
A Prefeitura Municipal de Queimadas, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, para CREDEN-
CIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM 
FINS ECONÔMICOS OU FILANTRÓPICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO 
TRABALHO (PERITO TRABALHISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – PB, conforme especificações constantes do anexo I do edital, 
o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de 
Licitação, localizada à Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário de expediente das 08:00 
as 12:00 hrs. Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, a partir da data de 26 de 
outubro de 2020, permanecendo o chamamento aberto apara inscrição pelo período de 12 (doze) 
meses no local supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período 
remanescente de vigência do Credenciamento.   Outras informações pelo Telefone (83) 33922276.

Queimadas, 01 de outubro de 2020.
Ricardo Pereira de Lima 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
nº 00005/2020, onde se lê: “Ás 08:30 horas do dia 15 de Outubro de 2020 - DOE - Edição dia 
25/09/2020 pag. 44 e Jornal a União - Edição dia 25/09/2020 pag. 19”; leia-se: “Às 08:30 horas do 
dia 20 de Outubro de 2020.”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Perma-
nente de Licitação, Rua José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Setembro de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00029/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 
02.040–SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO EREC. HUMANOS 02040.04.123.1003.2003 – 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SER-
VICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 02.110–SEC. DA FAZENDA 02110.04.123.1003.2053 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00070/2020 - 
01.10.20 - INFO PUBLIC INFORMATICA - RICARDO GUERRA INFORMATICA - R$ 340,00; CT Nº 
00071/2020 - 01.10.20 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA - R$ 4.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 08:30 horas do dia 15 de 
Outubro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 001461. 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 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 01 de Outubro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00011/2020

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 DP00011/2020, 
que objetiva: Aquisição Avental descartável fabricado em Tecido TNT. Gramatura – 60 Gramas, 
para os profissionais das UBS que estão na linha de frente do atendimento:enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem e médicos que estão expostos ao risco de contaminação pela corona 
vírus (covid–19), para compra emergencial conforme – Arts. 4 e 4–Bda lei n°13979, de 6 de feve-
reiro de 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Jeferson 
Emanuel Araújo da Silva - R$ 9.300,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de Outubro de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Avental descartável fabricado em Tecido TNT.Gramatura – 60 Gramas, 

para os profissionais das UBS Unidades Básica de Saúde que estão na linha de frente do atendi-
mento: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e médicos que estão expostos ao risco 
de contaminação pelo corona vírus (COVID–19), para compra emergencial conforme – Arts. 4 e 
4–Bda lei n°13979, de 6 de fevereiro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça / 
Federal 021.110 – Fundo Municipal de Saúde 02110.301.2007.2024– Manutenção dos Serviços de 
Saúde 3390.30.00.00 – Material de consumo 211/214 – Fonte. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa 
de Roça e: CT Nº 00061/2020 - 01.10.20 - Jeferson Emanuel Araújo da Silva - CPF 964217114-
72 - R$ 9.300,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REUNIÃO DESERTA E NOVA PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 073/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que a reunião marcada para 

este dia1º de outubro de 2020, ás 09:30 horas. Objeto:Contratação de pessoa jurídica para aqui-
sição de filtros e lubrificantes, conforme termo de referência anexo, com o objetivo de atender as 
necessidades das secretarias/órgãos demandantes da prefeitura municipal de Sousa-PB, confor-
me especificações constantes no Termo de Referência no Anexo I deste Edital, os quais é parte 
integrante do mesmo. A reunião restou DESERTA. Nova reunião acontecerá em 15 de outubro 
de 2020. Edital e anexos encontram-se no portal da transparência e na sala da CPL, Prefeitura 
de Sousa, Rua cel. José Gomes de Sá, 27 Centro – Sousa PB, em dias úteis de 08:00 ás 13:00. 
Contatos: cplsousa2017@yahoo.com.br.

Sousa, PB  1º de Outubro de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
 CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
Convocamos a empresa BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 

22.514.781/0001-75, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 
Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura Municipal, 
na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 
58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto contratação de empresa especializada para 
implantação de pavimentação em vias públicas no Município de Santa Luzia-PB, conforme Contrato 
de Repasse N° 885809/2019/MDR/CAIXA, de acordo com as especificações contidas na TOMADA 
DE PREÇOS N.º 00005/2020 e seus anexos.

Santa Luzia-PB, 01 de outubro de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Constitucional do Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, usando de suas 

atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n.º 8.666/93 de 21 de junho de 
1993, e suas atribuições posteriores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a TOMADA DE PRE-
ÇOS N.º 00005/2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada para implantação de 
pavimentação em vias públicas no Município de Santa Luzia-PB, conforme Contrato de Repasse 
N° 885809/2019/MDR/CAIXA, consoante julgamento proferido pela Comissão Permanente de Lici-
tação, em favor da empresa: BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 
22.514.781/0001-75, com o valor total de R$ 239.504,65 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos 
e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Santa Luzia-PB, 01 de outubro de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESECIAL Nº.014/2020 (3º Reunião)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.066/2020

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 
para Contratação dos serviços de forma parcelada de confecção de próteses dentárias conforme 
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, para atender as atividades da Secretaria de 
Saúde do município conforme termo de referência em anexo e edital A reunião será as 08:30 hs do 
dia 15 de outubro de 2020, Informação no endereço da Sala de reuniões da comissão permanente 
de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, localizada a Rua João Francisco Filho 
Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs. 
vistaserranacpl@gmail.com -site www.tce.gov.pb.br, www.vistaserrana.pb.gov.br

Vista Serrana-PB, 01 de outubro de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB 

COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020  

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 08:30 horas do 
dia 16 de outubro de 2020, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por 
item, para: Aquisição de uma Retroescavadeira, conforme termo de referência anexo I do edital 
e proposta nº054059/2019 MAPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, 
do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 
8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: vistaserranacpl@gmail.com. Edital: http://vistaserrana.pb.gov.
br/acesso-a-informacao/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 01 de outubro de 2020 
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 098/2020

REGISTRO Nº 20-01259-4
OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E 

CONTROLE DE PÂNICO DO PORTO DE CABEDELO - 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: 20 de outubro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 01 de outubro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

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 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO em sede de Processo Administra-
tivo 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 
superfaturada 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano e Social - IBRADHES, com sede nesta cidade, 

na Avenida Juarez Távora, nº 522, bairro Torre, através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu Presidente Sr. Jodelmar Brasileiro de Figueiredo, CONVOCA através do 
presente edital, todos os associados, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na 
sede do IBRADHES, às 10:00 horas, do dia 16 de outubro de 2020, com a seguinte ordem do dia:

1- Pedido de Desligamento de Membros;
2- Alteração no Estatuto Social.
2- A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação às 10:00 horas, 

com a presença da maioria absoluta dos associados e, em segunda convocação, com qualquer 
número, uma hora depois, e deliberará por maioria de votos dos presentes (art.10, do Estatuto).

 João Pessoa (PB), 01 de outubro de 2020.
JODELMAR BRASILEIRO DE FIGUEIREDO

Presidente
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Publicidade

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1295/2020, em 
João Pessoa, 03 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade Construção do Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Chapada, incluindo 02 poços, 02 EstaçõesElevatórias 
de Água tratada, Sistema de Tratamento de Água e afins. MUNICÍPIO: Monte Horebe/PB. Processo: 
2020-005652/TEC/LI-7448.

ANNEMARIE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA CNPJ 28.507.811/0001-00, torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Operação para atividade deComércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria Situado 
à Rua Canuto, 42, Quadra 05 Lote 12, Renascer, Cabedelo – PB, CEP 58108-077.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 248/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 16/10/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN-
TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS , destinado ao Hospital de Emergência 
e Trauma de Campina Grande  – HETCG, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 19-01155-4
                                                                                                        João Pessoa, 1 de outubro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 16/10/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

Contratação de serviços de uma empresa especializada, para realizar a formação do Curso de 
Educação a Distância sobre Prevenção e Intervenção ao Bullying: Respeito é bom, bullying é crime!, 
destinado à Secretária de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, 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 gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1° andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro CGE Nº 20-01041-5.
João Pessoa, 01 de outubro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo 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.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna público 
que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, a Licença Prévia N° 086/2019 
para URBANIZAÇÃO BAIRRO SÃO JOSÉ, no bairro São José e em Manaíra, em João Pessoa - PB.

MOTRICE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. CNPJ 19.979.490.0001-48,  INFORMA QUE REQUE-
REU E FOI DEFERIDA A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº 13440/2020 PARA O CANTEIRO SUL I, 
EST.RURAL DE AC. A REGIÃO DO ARAPUÁ, S/N, SIT, OLHO DÁGUA DO MULUGU ZONA RURAL
MUNICIPIO: SÃO MAMEDE – UF: PB – CEP: 58625000   ATIVIDADE LICENCIADA:  CANTEIRO 
DE OBRAS, PARA IMPLANTAÇÃODA SUBESTAÇÃO SE SUL I, COM 1.276,00 M2 DE ÁREA 
CONTRUÍDA, DOTADA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMPOSTO DE TANQUE 
SÉPTICO E 02 (DOIS) SUMIDOROS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna público 
que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, a Licença Prévia N° 067/2020 
para REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. SEVERINO PATRÍCIO, no bairro 
Alto do Mateus, em João Pessoa - PB.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna público 
que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, a Licença Prévia N° 076/2020 
para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR. CÍCERO LEITE, no bairro Cuiá, em João Pessoa - PB.

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 ESTA-
ÇÃO RÁDIO BASE PARA TELEFONIA MÓVEL CELULAR – SJE001AT, situado na Rua: Gerôncio 
Eugenio, S/N°, Bairro: Centro –São José de Espinharas – PB. 

AEMPRESA AVANTECON CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 31.807.617/0001-47, VEM POR MEIO 
DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE RECEBEUDA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A 
LICENÇADE OPERAÇÃO DE Nº 194/2020PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO MULTIFAMI-
LIAR USO R8, LOCALIZADO NA AV. FLAMBOYANT,Nº 100, ST. 44; QD. 024; LT. 0106, BAIRRO 
ANATÓLIA, NESTA CAPITAL.

ACOOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIÃO DO NORDESTE – SICOOB 
CENTRO NORDESTE, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM 
(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) ALICENÇA DE OPERAÇÃOPARA CONSTRUÇÃODO EM-
PREENDIMENTO LOCALIZADO NA RUA DAS TRINCHEIRAS, Nº 104, CENTRO, NESTA CAPITAL.

ACOOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIÃO DO NORDESTE – SICOOB 
CENTRO NORDESTE, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM 
(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) ALICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 073/2020PARA CONS-
TRUÇÃODO EMPREENDIMENTO LOCALIZADO NA RUA DAS TRINCHEIRAS, Nº 104, CENTRO, 
NESTA CAPITAL.

JOSÉ DE ARIMATEIA MADRUGA FILHO, CPF:008.182.844-63 TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
LICENÇA  DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL UNIFAMILIAR, SITUADO 
NO CONDOMINIO RESIDENCIAL “ALAMOANA” QUADRA 10, LOTE 127 , CABEDELO PB.

DIEGO NOBRE CALDAS, CPF:  060.845.634-90, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade instalação paraResidencial 
Unifamiliar, situado noLote: 100 Quadra: D Condomínio Bosque de Intermares, CEP 58.105-810, 
Cabedelo PB.

UNIQUE COMERCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 
37.868.413/0001-00, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para as atividades de Comércio atacadista de 
mármores e granitos, Comércio varejista de materiais de construção em geral no endereço; Rua 
Jatobá nº 189 - Amazônia Park, Cabedelo/PB, CEP. 58.106-546.

A Real Vide Construtora e Incorporadora LTDA, CNPJ n° 21.542.053/0001-04, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LP, LI e LO 
para Construção do Residencial Multifamiliar situado na Rua Castro Alves, Loteamento Recanto do 
Poço, Lote n° 20, Quadra L, Bairro: Recanto do Poço, Cabedelo-PB, CEP: 58105-066.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1445/2020, em 
João Pessoa, 24 de setembro de 2020. Prazo: 180 dias. Para a atividade Construção da Barragem 
Retiro com Maciço em Concreto Compactado a Rolo – CCR e extensão de 262 metros; Capacidade 
de acumulação de 40.500.000m³. MUNICÍPIO: Cuité/PB. Processo: 2020-006712/TEC/LI-7480.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1300/2020, em 
João Pessoa, 08 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade Construção do Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Serrinha, incluindo 01 poço, 01 EstaçãoElevatória de 
Água tratada, Sistema de Tratamento de Água e afins. MUNICÍPIO: Monte Horebe/PB. Processo: 
2020-005469/TEC/LI-7439.
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