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Governo abre inscrições para editais de cultura
Na Paraíba, Lei Aldir Blanc vai injetar R$ 36 milhões no setor cultural através de 12 editais batizados com nomes de paraibanas que se destacaram na área. Página 3
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NA PARAÍBA
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Pandemia Brasil chega a 5 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. 
Em todo o país, 148.304 brasileiros já morreram por causa da infecção. Página 14

Cagepa desenvolve 
projeto para abastecer 
20 cidades do Curimataú
Iniciativa, que tem investimento de R$ 1,4 milhão, parte de um estudo que será feito 
junto aos municípios do Ramal Curimataú do Sistema Adutor TransParaíba. Página 4Fo
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Hospital Metropolitano volta 
a prestar serviço ambulatorial
Unidade vai funcionar, inicialmente, com 20% da 
capacidade, seguindo protocolos de saúde para evitar 
aglomerações e a proliferação do coronavírus. Página 12

Um toque  
pela prevenção

Outubro
 Rosa Mês de combate 
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Candidato do PSOL desiste da 
disputa pela prefeitura de JP
O psicólogo Ítalo Guedes irá substituir Pablo Honorato 
na cabeça de chapa. Pablo explicou que não se sentia 
preparado para a campanha. Página 4

Foto: Instagram/trezefcoficial

Bolsonaro: “Acabei com a Lava Jato 
porque não tem mais corrupção”
Declaração foi feita em resposta às críticas de 
lavajatistas por ter se aproximado de ministros do STF 
que se posicionam contrários à operação. Página 14

Treze pode deixar a zona de 
rebaixamento nesta quinta
Para isso, Galo precisa vencer o Imperatriz na partida 
de logo mais, às 20h, no Estádio Amigão, em Campina 
Grande, em jogo válido pela Série C. Página 16
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Paraíba

Turismo Seguro Caderno de Orientações, desenvolvido pela UFPB, 
reforça protocolos para orientar setor a retomar suas atividades. Página 5

Cultura

Últimas

Paraíba

Esportes

Aluguel para temporada nas 
praias pode chegar a R$ 50 mil
Procura já começou a crescer com a proximidade das 
festas de final de ano, e praias de Ponta de Campina e 
Camboinha, em Cabedelo, são as mais visadas. Página 8

Brasil-Mundo

Pela internet A escritora Mary Del Priore é uma das atrações 
da Feira Literária de Campina Grande, que tem início hoje. Página 9
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O mundo deverá conhecer amanhã a personalidade ou institui-
ção que será contemplada com o Prêmio Nobel da Paz. A láurea 
é concedida anualmente pela Fundação Nobel a pessoas ou enti-
dades que “fizeram o melhor trabalho pela fraternidade entre as 
nações, pela abolição ou redução de exércitos permanentes e pela 
realização e promoção de congressos de paz”.

Enquanto isso, a Rússia prossegue com o processo de amplia-
ção e modernização de seu arsenal, e anuncia um novo míssil de 
cruzeiro hipersônico, o Tsirkon. O foguete foi lançado na terça-
-feira (6) do Mar Branco, na região do Ártico russo, tendo como 
plataforma a fragata que leva o nome de um herói da antiga União 
Soviética, o Almirante Gorshkov.

A Rússia acelerou a criação e fabricação de uma nova gera-
ção de armas, entre as quais se destacam os mísseis de longo 
alcance, com mais precisão (devido às modernas tecnologias 
de orientação) e maior poder de destruição. Putin, aliás, já 
teve a oportunidade de alertar, em tom de bravata, que nin-
guém se meta com a Rússia que, segundo ele, está armada até 
os dentes.

Os Estados Unidos de Donald Trump não iam deixar passar em 
branco a provocação da arquirrival Rússia, e também anunciaram 
o desenvolvimento de novos mísseis. O fato é que as superpotên-
cias estão abarrotando os arsenais com sofisticados equipamentos 
de guerra, da mesma forma que os discursos da intolerância ga-
nham força em todo o planeta.

Em várias regiões do globo, o anúncio do Prêmio Nobel da 
Paz não será visto nem ouvido, haja vista que será suplanta-
do pelo barulho de tiros e gritos e o clarão de explosões. São 
os casos de Armênia e Azerbaijão, envolvidos em um grave 
conflito geopolítico, com ingredientes explosivos, como con-
tendas étnico-religiosas, disputas por territórios e tendências 
separatistas.

Na verdade, a paz mundial é uma falácia. As bombas nucleares 
sustentam os velhos polos de poder, daí o domínio das tecnologias 
de construção de artefatos atômicos serem enfaticamente reivin-
dicadas por países como o Irã, no caso do Oriente Médio, para po-
der fazer frente em pé de igualdade ao arqui-inimigo Israel. En-
quanto isso, o Nobel da Paz 2020 vai para...

Paz e guerra
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Brincando com a memória

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreira.franco@bol.com.br 

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Li no noticiário de anteontem que, 
apesar da pandemia do coronavírus, o 
comércio de João Pessoa confia em bom 
movimento de vendas neste final de se-
mana, por causa do Dia da Criança, se-
gunda-feira. A data é também dedicada 
a Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil, daí o feriadão que inicia logo 
amanhã. Sopa no mel, portanto, com 
todo o respeito pela santa. E olhem que já 
nem se fala no Descobrimento da Améri-
ca (1492), feito que antigamente rendia 
homenagens ao navegador Cristovão Co-
lombo. De um bom tempo para cá, no en-
tanto, a memória do genovês tem ficado 
a ver navios. A minha não 
mexe assim como uma 
Brastemp, mas ainda me 
permite brincar de lavar 
panos velhos do passado. 
Querem conferir?

Na verdade, o que eu 
queria rememorar nes-
ta quinta-feira é que nos 
meus tempos de criança, 
as criaturinhas eram levadas ao cinema 
para ver desenhos animados, comédias 
mudas e, já crescidinhas, faroestes e 
seriados em preto e branco. As sessões 
eram matinais e aos domingos. As salas 
de exibição ficavam no centro de João 
Pessoa. Preservo claramente a recorda-
ção daquelas inocentes manhãs domini-
cais.

Outra lembrança recorrente é a de 
filmes protagonizados por crianças ou 
com elas em participações tão marcan-
tes quanto a do protagonista. No primei-
ro caso, lembro imediato de “Brinquedo 
proibido” (1952), de René Clément, a que 
assisti no Cine Clube Charles Chaplin, 
do Liceu Paraibano. Ambientado em um 
vilarejo francês bombardeado pelos na-
zistas, tornou-se um clássico do drama 

de guerra e celebrizou-se também pelo 
tema musical de Patrick Fiore, em solo 
do guitarrista espanhol Narciso Yepes. 
Inesquecível!

Não há como igualmente esquecer a 
canção que sublinha uma das sequências 
mais sublimes do drama neo-realista “O 
ferroviário” (1956), de Pietro Germi: a 
do neto que perambula à noite por bares 
da periferia de uma cidade industrial 
italiana em busca do avô tornado alcoó-
latra depois de demitido do emprego. Já 
outros dois títulos do neo-realismo ita-
liano em que crianças emocionam pela 
dramaticidade dos seus papéis têm a 

assinatura de Vittorio De 
Sica: “Ladrões de bicicle-
ta” (1948) e “Milagre em 
Milão” (1951), um mais 
tocante que o outro. “Ci-
nema Paradiso” (1988), 
de Giuseppe Tornatore, é 
também pura emoção.

São inúmeros os fil-
mes com crianças que ain-

da povoam a minha memória, desde o 
delicado “O garoto” (1928), de Chaplin, 
ao piegas “Marcelino pão e vinho” (1955 
- produção espanhola dirigida pelo hún-
garo Ladislao Vajda, passando pelo en-
cantador “O mágico de Oz” (1939), de 
Victor Fleming, e, menos remotamente, 
pelo deslumbrante “A noviça rebelde” 
(1965), de Robert Wise. Sem falar os 
contos de fadas animados em desenhos 
dos estúdios Disney (Branca de Neve, 
Cinderela, Peter Pan...).

Agora, sabem o que me dá vontade 
de voltar a cantar nestas vésperas do 12 
de Outubro? Estes versos do samba-can-
ção de Ataulfo: “Eu daria tudo que eu 
tivesse/Pra voltar aos dias de criança/
Eu não sei pra que que a gente cresce/Se 
não sai da gente essa lembrança...”

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.

sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL
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Artigo Ramalho Leite
amalholeite@uol.com.br  | Colaborador

Nascido em plena guerra
O doloroso e frustrado primeiro parto 

de minha mãe, não prejudicou sua capa-
cidade de gerar filhos. A perda de Tereza 
Newman ao nascer, não impediu que mais 
oito filhos viessem ao mundo, sendo eu o 
primeiro deles. Antes da sua última viagem 
ao Recife levando, enfermo, o alemão Gui-
lherme Groth para o aconchego dos seus 
filhos, meu pai fez várias viagens em sua 
companhia para fazer compras. Em uma 
delas, o alemão levou meu pai a uma cho-
peria, quando foram abordados por um 
policial. De corpo raquítico e com pouca 
idade, meu pai foi confundido com um me-
nor, aos quais sempre foi proibido vender 
bebidas alcoólicas. E o alemão foi admoes-
tado: como pai, deveria dar o exemplo e não 
beber na companhia do 
filho menor - disse o 
policial. Mostrados os 
documentos, desfez-se 
o equívoco.

Meu pai ficara 
traumatizado com o 
infeliz resultado da 
primeira gestação de 
minha mãe. Agora ela 
esperava outro filho. 
Ao passar, de trem, pela 
estação de Paudalho, 
em Pernambuco, onde existe um santuário 
dedicado a São Severino, avistando a igreja 
onde repousa uma imagem em corpo intei-
ro do soldado romano, meu pai prometeu: 
caso o filho a nascer fosse uma menina, se-
ria chamada Severina. Sendo homem, por 
Severino seria batizado. Na promessa esta-
va incluída uma visita ao santuário levan-
do o filho nascido a tiracolo. Tem gente que 
promete levar a criança despida à presença 
do santo. Meu pai não chegou a tanto, do 
contrário, por razões óbvias, não cumpriria 
a promessa em sua totalidade: somente aos 
vinte e sete anos fui levado à presença do 
meu patrono...

Em Camucá existiam duas parteiras, 
dona Adá e Mãe Luiza, como eram conheci-
das. Mãe Luiza fez os partos de minha mãe 
nos nascimentos de quase todos os meus 
irmãos, exceção das duas últimas, nascidas 
na maternidade de Bananeiras. Era seis de 
outubro de 1943, pelas nove horas da ma-
nhã, quando abri os olhos ao mundo, no dis-
trito de Camucá, que assim seria chamado 
até a edição do Decreto-lei 520, de 31 de 
dezembro de 1943.

A casa onde nasci, na antiga Rua Ama-
zonas - hoje Avenida Barôncio Lucena nº 
40- fica à margem da ferrovia. Pelos trilhos 
da Great Western passava diariamente o 
trem que vinha de Cabedelo até Bananeiras. 
Seu apito, foi o segundo barulho mais agudo 

que ouvi. O primeiro foi 
o grito da parteira Mãe 
Luiza: é homem!

Nasci em um mun-
do convulsionado pela 
guerra. Naquele dia, 
os jornais noticiavam 
o movimento das tro-
pas aliadas no teatro 
de operações. O Jornal 
A União dava como 
iminente a invasão 
aos Balkans. As forças 

anglo-norte-americanas preparavam-se 
para invadir as costas balcânicas e estavam 
dispostas a atravessar o Mar Adriático. Isso 
seria facilitado pelos guerrilheiros do gene-
ral Tito que controlavam grande parte da 
costa iugoslava. O mesmo noticiário infor-
mava que tropas alemãs sediadas na Grécia 
haviam sido derrotadas por guerrilheiros 
da zona portuária e obrigadas a recuar oito 
quilômetros. A 140 km de Roma, era fraca a 
resistência alemã. A Segunda Grande Guer-
ra caminhava para seu final, com a vitória 
aliada, mas milhares de mortes ainda se-
riam lamentadas. ( do meu livro, em forma-
ção, ERA O QUE TINHA A DIZER)

 Pelos trilhos da Great Western 
passava diariamente o trem que 

vinha de Cabedelo até Bananeiras. 
Seu apito foi o segundo barulho mais 
agudo que ouvi. O primeiro foi o grito 
da parteira Mãe Luiza: é homem!   

 De um bom tempo 
para cá, no entanto, o 

genovês Cristovão 
Colombo tem ficado a 

ver navios.   
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Serão investidos R$ 36 milhões na cadeia produtiva cultural com o objetivo de reduzir o impacto da pandemia no setor

Os editais da Lei Al-
dir Blanc na Paraíba foram 
anunciados ontem pelo gover-
nador João Azevêdo e estão 
publicados no Diário Oficial 
do Estado. Também estão em 
hotsite onde se pode acessar 
todos os textos federais da 
Lei Aldir Blanc e do decreto 
de regulamentação, do de-
creto estadual e uma seção de 
‘perguntas e respostas’ para 
ajudar os interessados nas 
inscrições, que foram inicia-
das ontem.

“O Governo do Estado 
está implementando a Lei Al-
dir Blanc. São R$ 36 milhões 
que serão investidos na cadeia 
produtiva do setor cultural, 
como forma de diminuir os 
impactos que a pandemia ge-
ral, principalmente nas ativi-
dades artísticas”, disse João 
Azevêdo, explicando também 
as duas frentes em que esses 
recursos estão sendo distri-

buídos: renda direta através 
do Cadastro Cultural PB e por 
editais. No fim, conclama a 
comunidade cultural a aces-
sar os links e fazer a inscrição.

Ao todo são 12 editais 
– dez deles já publicados e 
dois outros que serão divul-
gados hoje pelo DOE – que vão 
distribuir R$ 18,164 milhões 
com 2.187 beneficiados.

As inscrições terão prazo 
de 20 dias para cadastramen-
to, enquanto para os editais 
de prêmios o prazo será de 
45 dias.

Regulamentação
O Decreto 40.595, que 

regulamenta a aplicação da 
Lei Aldir Blanc na Paraíba, 
foi assinado pelo governador 
João Azevêdo e publicado no 
Diário Oficial do Estado no dia 
30 de setembro. O decreto es-
tabelece o ambiente jurídico 
para a execução da Lei 10.017, 

sancionada em 29 de junho 
passado, que criou a ajuda 
emergencial ao setor cultural 
durante o estado de calami-
dade instalado em função da 
pandemia da covid-19.

O Decreto Estadual es-
tabelece pontos importantes 
como a possibilidade de re-
manejamento de valores en-
tre os incisos I e III do art. 2º 
do Decreto Federal nº 10.464. 
Isso implica que o dinheiro 
que não for totalmente gasto 
com a renda direta (o Cadas-
tro Cultural PB pessoa física) 
poderá ser utilizado no finan-
ciamento 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.

João Azevêdo anuncia editais 
da Lei Aldir Blanc na Paraíba

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

“Vou entrar na Justiça contra 
qualquer um que faça fakes 
contra mim, inclusive prati-
cando mentiras e injustiças”, 
afirmou Cícero Lucena. A 
assessoria jurídica do candi-
dato deverá acionar a Polícia 
Federal (PF) e o Ministério 
Público Federal (MPF) para 
investigar quem estaria fa-
zendo os ataques. O DDD 
seria de Brasília. 

Número seria de Brasília 
Do candidato do PP a prefeito 
de João Pessoa, Cícero Lucena, 
referindo-se a conteúdos ofen-
sivos disparados no WhatsApp 
contra ele: “Quem tem capaci-
dade de criar fakes ainda du-
rante a campanha, imagine o 
que faria, Deus nos livre!, se 
assumisse a prefeitura”. Não 
citou nomes, mas deu a enten-
der que sabia quem estava por 
trás das fake news. 

E o diretório municipal do PSOL 
indicou o psicólogo Ítalo Guedes 
como novo candidato do parti-
do a prefeito de João Pessoa, em 
substituição a Pablo Honorato, 
que também pediu desfiliação da 
legenda. Em transmissão ao vivo 
nas redes sociais, foi confirmado 
que Márcio Roberto, candidato a 
vice, permanece na chapa. 

Para acalmar a reviravolta 

em carta de desistêNcia, caNdidato do Psol 

Não PouPa Nem a esquerda: “veNdida e egoísta” 

“imagiNe o que faria” 

Em sua carta de desistência da campanha eleitoral em João Pessoa, o agora ex-candidato a prefeito, Pablo 
Honorato (foto), que saiu do PSOL, admite arrependimento por ter entrado na disputa: “Confesso que 
me candidatar foi uma das piores experiências que já tive na vida. E o que posso dizer é que essa foi a 
breve história de um ex-candidato que não conseguiu representar esperança porque perdeu a espe-
rança”. Adiante, ele faz uma mea-culpa e confessa: “Aceitei missão que o PSOL me deu porque que-
ria provar que a política não é somente pros ricos, mas falhei. Não me preparei psicologicamente pra 
essa missão. Ela chegou pra mim na correria, com pouco tempo, com pouca estrutura, com poucos 
apoiadores, sem nenhum dinheiro”. Nem a própria esquerda a qual seu partido está alinhado escapou 
às críticas elencadas para justificar a surpreendente decisão: De fato, o PSOL não está envolvido em 

escândalos de corrupção. De fato, trazemos bandeiras urgentes, como distribuição de renda 
e segurança alimentar. Mas isso é importante mesmo na conjuntura que se tem? Claro 

que não”. E diz ter “pena do povo brasileiro, que não tem opção melhor do que uma 
esquerda vendida e egoísta”. A pergunta que se impõe é: ele desconhecia o contex-
to político o qual tanto critica? De fato, não me vejo candidato a cargo político. Eu 
sou apenas um homem que não tem o sonho de ser prefeito”.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na edição de ontem, a coluna registrou que 
não seria “surpresa se a Justiça Eleitoral re-
quisitar tropas federais para Pedras de Fogo, 
onde foram registrados casos de agressões 
entre militantes”. Pois bem, a juíza eleitoral 
da 44ª Zona Eleitoral, Higyna Simões, fez o 
pedido ao TRE, citando que o acirramento 
político já causou até mortes por lá.   

dito e feito: juíza Pede troPas 
federais Para Pedras de fogo 

“Nítida iNteNção de deNegrir” 

magistrado e croNista 

O juiz Bartolomeu Correia Lima Filho, da 17ª 
Zona Eleitoral de Campina Grande, determi-
nou que o Facebook remova uma foto-mon-
tagem em que aparece o senador Veneziano 
Vital do Rêgo ao lado de lixo em frente à sede 
da prefeitura. “Tem a nítida intenção de de-
negrir a imagem da candidata [Ana Cláudia, 
esposa do parlamentar]”. 

Juiz da 76ª Zona Eleitoral de João Pessoa, Adhailton 
Lacet Porto lançou seu primeiro livro de crônicas ‘Os 
ditos do Quiçá’ (Arribaçã Editora). “É um livro que 
trata de temas variados e atemporais, que pode ser 
lido de trás para frente, de frente para trás”, explicou 
o magistrado, que também atua como coordenador 
da Vara da Infância e da Juventude do TJ-PB.  
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Edital Fernanda Benvenutty (credenciamento) 
410 beneficiados – R$ 1,46 milhão
Inscrições: 7 a 26 de outubro
Categorias: performances, espetáculos, números, 
coreografias, esquetes, shows, cantorias, vídeo 
performances, vídeo instalações, declamações, glosas, 
loas, contações de histórias, causos, stand up, saraus, 
leituras dramáticas, slam, entre outras, nas áreas de 
teatro, dança, circo, música, audiovisual, rap, cultura 
popular, repente, hip hop, artes visuais, literatura, 
cordel, poesia de rua e afins.

Edital Chica Barrosa (credenciamento) 
180 beneficiados – R$ 360 mil
Inscrições: 7 a 26 de outubro
Categorias: formação cultural (oficina, workshop, curso 
livre) e pesquisa (seminário, conferência, debate).
Prêmio Dona Lenita (concurso premiação) – 300 
beneficiados – R$ 1.500.000,00
Inscrições: 7 de outubro a 20 de novembro
Categorias: videobiografias apresentadas por 
mestres e mestras das artes e da cultura, para fins de 
composição do Acervo da Cultura Paraibana.
Prêmio Lenira Rita (concurso premiação) – 250 
beneficiados – R$ 2.500.000,00
Inscrições: 7 de outubro a 20 de novembro
Categoria: videobiografias que valorize, registre e 
compartilhe o trabalho desenvolvido por grupos e 

expressões relacionadas aos festejos juninos, aos 
festejos carnavalescos e às manifestações das culturas 
populares tradicionais.

Prêmio Dona Severina (concurso premiação)
31 beneficiados – R$ 1,55 milhão
Inscrições: 7 de outubro a 20 de novembro
Categoria: espetáculos circenses

Prêmio Lourdes Ramalho (concurso premiação) 
150 beneficiados – R$ 3 milhões
Inscrições: 7 de outubro a 20 de novembro
Categoria: vídeo-biografias apresentadas por 
iniciativas coletivas nas áreas de artes cênicas e 
música, para fins de composição do Acervo da Cultura 
Paraibana – Memorial da Pandemia

Prêmio Rosa Cagliani (concurso premiação) 
180 beneficiados – R$ 900 mil
Inscrições: 7 de outubro a 20 de novembro
Categoria: vídeo-biografias que valorizem, registrem 
e compartilhem o trabalho desenvolvido por técnicos 
e técnicas de bastidores e artistas de rua, para fins 
de constituição do Acervo da Cultura Paraibana – 
Memorial da Pandemia.

Prêmio Maria Pimentel  (concurso premiação) 
161 beneficiados – R$ 1,20 milhão

Inscrições: 7 de outubro a 20 de novembro
Categoria: obras literárias e folhetos de cordel, para 
fins de composição do Acervo da Cultura Paraibana – 
Memorial da Pandemia.

Prêmio Dona Toinha (concurso premiação) 
210 beneficiados – R$ 1,05 milhão
Inscrições: 7 de outubro a 20 de novembro
Categoria: obras de artesanato, para fins de 
composição do Acervo da Cultura Paraibana – 
Memorial da Pandemia.

Prêmio Amelinha Theorga (concurso premiação) 
204 beneficiados – R$ 1,02 milhão
Inscrições: 7 de outubro a 20 de novembro
Categoria: trabalhos em artes visuais e fotografia 
que valorizem, registrem e compartilhem o trabalho 
desenvolvido por artistas visuais, fotógrafos e 
fotógrafas, para fins de constituição do Acervo da 
Cultura Paraibana – Memorial da Pandemia.

Ainda não publicados

Edital Margarida Cardoso (chamada pública fomento) – 
71 beneficiados – R$ 2,52 milhão
Edital Chiquinha Mourão (chamada pública fomento) – 
40 beneficiados – R$ 800 mil

OnDE SE COMuniCAR:
editalfernandabenvenutty@gmail.com 

editalchicabarrosa@gmail.com

premiodonalenita@gmail.com

premiolenirarita@gmail.com

premiodonaseverina@gmail.com

premiolourdesramalho@gmail.com

premiorosacagliani@gmail.com

premiomariapimentel@gmail.com

premiodonatoinha@gmail.com

premioamelinhatheorga@gmail.com

editalchiquinhamourao@gmail.com

editalmargaridacardoso@gmail.com

João Azevêdo ressaltou a importância da Lei Aldir Blanc e pediu que a classe cultural se inscreva para ter acesso aos recursos

Foto: José Marques/Secom-PB

EDiTAiS, vALORES, PúBLiCO-ALvO E PRAzOS. A SecultPB e a Comissão Executiva da Lei Aldir Blanc PB decidiram dar aos editais nomes de mulheres que se 
destacaram em cada uma das expressões artísticas a que se dedicaram ou se dedicam.

Acesse através do QR Code os textos 
dos editais já anunciados pelo 

Governo do Estado.



Ramal do Sistema Adutor TransParaíba vai melhorar a distribuição de água em 20 cidades e será concluído até março de 2022

Engenheiros da Compa-
nhia de Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa) e do Consórcio 
Incibra e B&B se reuniram na 
terça-feira, dando início à ela-
boração do projeto  de melho-
ria das redes de distribuição 
de água dos 20 municípios 
que fazem parte do Ramal 
Curimataú do Sistema Adu-
tor TransParaíba. A ordem de 
serviço que celebra o contrato 

entre as empresas e autoriza 
o projeto foi anunciada pelo 
governador João Azevêdo. 

De acordo com o presi-
dente da Cagepa, Marcus Viní-
cius Neves, a partir de agora, 
será feito um estudo e análise 
das redes de água dos 20 mu-
nicípios que fazem parte do 
Ramal Curimataú do Sistema 
Adutor TransParaíba. “Muitas 
dessas cidades possuem tu-

bulações muito antigas e que 
não seriam adequadas para 
receber uma obra do porte 
da TransParaíba. Portanto, 
esse projeto tem o objetivo de 
elaborar a melhor forma de 
dotar essas cidades de infra-
estrutura básica, com novas 
redes, para receber as águas 
que virão pela adutora”, ex-
plicou.

 Os municípios bene-

ficiados com o projeto são: 
Boqueirão, Cabaceiras, Boa 
Vista, Soledade, Juazeirinho, 
São Vicente do Seridó, Pe-
dra Lavrada, Nova Palmeira, 
Cubati, Olivedos, Sossego, 
Cuité, Nova Floresta, Baraú-
na, Picuí, Frei Martinho, Bar-
ra de Santa Rosa, Damião, 
Araruna e Cacimba de Den-
tro. O Governo da Paraíba 
está investindo mais de R$ 

1,4 milhão no projeto, que 
deve ser concluído até março 
de 2022. 

O sistema adutor Curi-
m a t a ú  c o r re s p o n d e  a o 
Segmento II da TransPara-
íba, obra que vai integrar 
a Transposição o Rio São 
Francisco com a região mais 
seca da Paraíba. O projeto do 
Ramal Curimataú conta com 
mais de 350 km de adutora, 

com diâmetro variando en-
tre 150 mm a 600 mm e uma 
estação de tratamento sain-
do do Açude Epitácio Pessoa 
(Boqueirão) com capacidade 
de tratar mais de 544 litros 
por segundo. Ainda, serão 
construídas 21 estações de 
bombeamento, beneficiando 
148 mil habitantes que terão 
segurança hídrica e água de 
qualidade nas torneiras.

Cagepa elabora projeto para 
abastecer região do Curimataú 
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Polícia Civil recupera carga de carne de R$ 460 mil
Cerca de quatro tonela-

das de carne bovina foram 
localizadas e apreendidas 
na tarde de ontem- pela 
Polícia Civil da Paraíba. A 
mercadoria faz parte de 
uma carga roubada em 
Pernambuco, mas estava 
sendo comercializada em 
um frigorífico da cidade de 
Bayuex, na Região Metro-
politana de João Pessoa.  
O valor das quase quatro 
toneladas do alimento está 
estimado em R$ 460 mil. 

 A localização da carne 
ocorreu após investigações 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Veículos e Cargas 
de João Pessoa (DRFVC/JP). 
Segundo o delegado Getú-
lio Machado, o material foi 

roubado durante um assalto 
ocorrido no dia 27 de se-
tembro deste ano. “A carga 
vinha de Mato Grosso do Sul 
com destino a Recife, mas o 
caminhão foi abordado por 
criminosos quando trafega-
va na cidade de Arcoverde 
(PE)”, informou o delegado. 

 Durante o assalto, o 
caminhão que transpor-
tava o produto foi levado 
com a carga de carne. Logo 
depois, o veículo foi en-
contrado. “A Polícia Civil 
de Pernambuco acionou a 
DRFVC/JP   e começamos 
a investigar o caso, o que 
resultou na apreensão de 
hoje”, concluiu o delegado.

O alimento estava sen-
do vendido em um frigorí-
fico localizado no Mercado 
Público de Bayeux. Os res-
ponsáveis pelas compras 
do açougue serão autuados 
por crime de receptação 
dolosa. A carne bovina foi 
apreendida e será devolvi-
da aos legítimos proprie-
tários.

O produto roubado em 
Pernambuco estava 

sendo comercializado 
em um frigorífico no 
Mercado Público de 

Bayeux

Foto: Secom-PB

As quase quatro toneladas de carne recuperadas pela Polícia Civil da Paraíba foram roubadas em Pernambuco

TRE-PB confirma candidatura 
própria do PT em João Pessoa

O Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE-PB) negou, ontem, li-
minar impetrada pelo diretório 
nacional do PT e manteve a can-
didatura do deputado estadual 
Anísio Maia à Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP). Com essa deci-
são, o candidato do PSB, Ricardo 
Coutinho (PSB), terá até amanhã 
para substituir o nome do seu 
candidato a vice-prefeito, o petis-
ta Antônio Barbosa.

Com a homologação do 
nome de Anísio Maia em conven-
ção, o PT de João Pessoa passou a 

ter candidatos em duas chapas, o 
que provocou o pedido de liminar 
da nacional do partido e a con-
sequente decisão judicial deter-
minando a exclusão de Antônio 
Barbosa da chapa do PSB.

Em decisão monocrática, o 
desembargador Roberto Gonçal-
ves Abreu entendeu que a dire-
ção municipal do PT teria agido 
corretamente ao se coligar com 
o PCdoB e lançar candidatura 
própria. “Entendo que o dire-
tório municipal do Partido dos 
Trabalhadores de João Pessoa, 
ao se coligar com o Partido Co-
munista do Brasil (PCdoB), não 
descumpriu as orientações do 

diretório nacional”, alegou.
Ele salientou que o “PT da 

capital teve o cuidado de obser-
var a política de alianças apro-
vada pela comissão executiva 
nacional do partido, estabele-
cendo como estratégia eleitoral 
a construção de alianças com o 
PCdoB, PSoL, PSB, Rede, PCO e 
Unidade Popular”.

O impasse começou quando 
o PT nacional decidiu anular par-
cialmente a convenção da sigla 
em João Pessoa, tentando retirar o 
nome de Anísio Maia para levar a 
legenda a apoiar o nome do ex-go-
vernador da Paraíba e ex-prefeito 
de João Pessoa Ricardo Coutinho.

Boletim covid-19

Paraíba já registrou mais 
de 124 mil contaminados

Com novos 751 casos 
de covid-19 e a confirmação 
de 12 pessoas que perde-
ram a vida em decorrência 
do agravamento da doença, 
a Paraíba chegou a 124.315 
casos totais e 2.884 mor-
tes. O número de pessoas 
recuperadas segue em au-
mento, ontem a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
registrou 99.926 paraibanos 
considerados recuperados 
do novo coronavírus, mon-
tante equivalente a 80,38% 
do montante total. 

O Estado possui 171 ci-
dades com registro de mortes 
e todas possuem casos. Cerca 
de 382.863 testes para o diag-
nóstico da doença já foram 
realizados. A ocupação total 

de leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) em todo 
o Estado é de 37%. A Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, Campina Grande e Sertão 
possuem a mesma taxa em 
30%, 39% e 57%. Os núme-
ros da Paraíba, João Pessoa 
apresentaram uma queda en-
tre terça-feira e quarta-feira. 
No Sertão, a taxa apresentou 
aumento pelo segundo dia 
consecutivo.

Dos 12 casos, 11 pa-
raibanos vieram a óbito no 
intervalo de 24 horas entre 
a publicação do boletim diá-
rio da SES, período compre-
endido entre a terça-feira e 
ontem. A outra morte ocor-
reu na segunda-feira. Dois 
pacientes faleceram em hos-
pitais privados e os demais 
em hospitais públicos, e se 
dividem entre sete cidades 

do Estado, são elas: João 
Pessoa e Campina Grande 
(3 cada), Cabedelo (2), Dia-
mante, Sapé, Itapororoca e 
Catolé do Rocha.

A faixa etária entre os 
pacientes foi de 30 a 88 anos, 
sendo cinco menores de 65 
anos. Dois não possuiam 
comorbidades. Nos demais 
casos, foi observado, com 
maior frequência, cardiopa-
tia como fator de risco. 

Dez municípios concen-
tram 437 dos novos casos, 
o que representa 58,18%. 
João Pessoa, por exemplo, 
registrou 146 novos casos 
e chegou a 30.255. Já a ci-
dade de São Bento teve um 
aumento de 44 casos, tota-
lizando 3.174. Em terceiro 
lugar, Patos concentra 4.528 
casos após o acréscimo de 43 
novos registros.

A desistência de Pablo Ho-
norato de concorrer à Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP), ontem, 
provocou uma mudança de úl-
tima hora na indicação do PSOL 
à disputa municipal. O psicólo-
go Ítalo Guedes foi anunciado 
como substituto na chapa que 
mantém o historiador Márcio 
Roberto Carvalho na vice. O par-
tido negou que tenha havido 
interferência de outras legendas 
na decisão.

O anúncio ocorreu durante 
uma entrevista coletiva condu-
zida pela presidente do diretó-
rio municipal, Áurea Augusta, 

e convocada após a divulgação 
de uma carta escrita pelo ex-
-candidato. “A nossa posição 
permanece a mesma – de estar 
com o partido em candidatura 
própria – respeitando nossos 
militantes e filiados”, disse.

Áurea afirmou que a de-
cisão de Pablo Honorato havia 
sido tomada em comum acor-
do um dia antes, mas admitiu 
ter sido “pega de surpresa” pelo 
documento divulgado pelo ex-
-colega de legenda. “Tínhamos 
tomado essa decisão junto com 
ele para resguardar o compa-
nheiro”, afirmou, preferindo não 
entrar em detalhes sobre as mo-
tivações.

Na carta de desfiliação que 

divulgou, no entanto, Pablo Ho-
norato explicou que não se sen-
tia preparado para a campanha 
e que não se via “candidato a um 
cargo político”.  O texto também  
mostra a frustração de Pablo 
com a política, mas também com 
as pessoas que deveriam ser be-
neficiadas por ela: os eleitores.

Durante a coletiva, seu 
substituto, Ítalo Guedes, disse 
que dará continuidade ao pro-
cesso de construção política da 
qual participou desde o come-
ço. “Sou militante orgânico do 
partido. Tenho 28 anos e venho 
pautando a minha militância 
política na luta pela garantia do 
direito à vida e o acesso às polí-
ticas públicas”, resumiu.

Candidato do PSOL renuncia 
e Ítalo Guedes é o substituto
Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Taxa de letalidade cai em Patos

A taxa de letalidade da covid-19 em Pa-
tos, Sertão, caiu de 2,06% em 17 de agosto 
para 1,83% nessa quarta-feira, 7, segundo 
balanço divulgado pela Vigilância Epide-
miológica do Município. O boletim apontou 
4.918 casos confirmados da doença e 90 
mortes - 52 homens e 38 mulheres. 

Ontem a cidade atingiu a marca dos 
16 dias sem registro de mortes causada 

pelo novo coronavírus, visto que último óbito 
registrado e confirmado pela doença foi no 
dia 21 de setembro. Este já é considerado o 
maior intervalo sem registro de mortes da 
doença na cidade de Patos. Desde o primeiro 
óbito no final de março, o maior intervalo 
era de 13 dias. O prefeito interino, Ivanes 
Lacerda, acredita que as razões para essa 
queda foi o conjunto de ações realizadas no 
município como o aumento da testagem, 
a melhoria na capacidade de tratamento 
preventivo e as campanhas educativas.

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com
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Vem chegando o verão
Procura por aluguéis de casas e apartamentos por temporada 
começa a aquecer o setor imobiliário, que já se prepara para o 
período do final do ano.   Página 8
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Caderno foi elaborada por professores e faz parte de uma série de contribuições da UFPB no combate à covid-19

Pensando em oferecer 
um retorno com segurança 
para todo o setor turístico, 
uma iniciativa de professores 
do Departamento de Hotela-
ria e integrantes do Projeto 
de Extensão Turismo + Seguro 
na Paraíba, da Universidade 
Federal da Paraíba, produ-
ziu o Caderno de Orientações 
Preventivas para a Retomada 
Segura do Turismo em João 
Pessoa, capital do Estado, e 
cidades vizinhas. A publicação 
faz parte de uma série de con-
tribuições da UFPB no comba-
te ao novo coronavírus.

O objetivo da publicação 
é contribuir com o desenvol-
vimento da retomada do setor 
turístico, que tem um impor-
tante impacto econômico, de 
forma segura e responsável. E 
ainda estruturar um conjunto 
de medidas de biossegurança 
para que a prática do turismo 
seja segura.

Com queda considerável 
de novos casos, redução do 
número de mortes diárias e 
controle da taxa de repro-
dutibilidade, a Paraíba vive 
um momento de estabilidade 
diante da pandemia do novo 
coronavírus. A atividade turís-
tica, que foi tida como maior 

Turismo seguro: publicação 
reforça protocolos de saúde

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Rogéria Araújo

Ana Flávia Nóbrega  
ana8flavianobreg@gmail.com

disseminador do vírus no 
mundo no início do ano, no 
entanto, segue restrita e, em 
alguns locais, ainda inexisten-
te. Daí, a importante contri-
buição do trabalho do grupo.

O documento é estrutu-
rado com conjunto de medi-
das de biossegurança, tendo 
como base orientações de di-
ferentes entidades turísticas 
internacionais e nacionais e 
internacionais, como a Or-
ganização Mundial do Turis-
mo (OMT), World Travel & 

Tourism Council (WTTC) e o 
Ministério do Turismo. E di-
vide-se em orientações gerais 
e específicas para as áreas de: 
recepção e transporte de pas-
sageiros, transporte marítimo 
e fluvial turístico, meios de 
hospedagem, estabelecimen-
tos de serviços de alimenta-
ção e setor de eventos.

A proposta, segundo o 
professor Thyago Velozo de 
Albuquerque, um dos cria-
dores do documento, surge 
da necessidade de estruturar 

protocolos para essa retoma-
da de atividades turísticas de 
uma forma responsável. Os 
protocolos divulgados ante-
riormente não cobriam toda 
a gama de serviços, o caderno 
surge, então, como uma con-
tribuição acadêmica e cientí-
fica para a sociedade.

“Este projeto torna-se re-
levante a partir do momento 
que deixa claro para todo tra-
de turístico e para sociedade 
em geral a disponibilidade da 
Universidade em contribuir 

Foto: Roberto Guedes

A reabertura do serviço turístico demandou a elaboração do caderno, que preza por uma retomada responsável 

para o desenvolvimento do 
Turismo em nosso Estado, de-
monstrando, também, que os 
pesquisadores da UFPB estão 
aptos e disponíveis para pro-
dução de material técnico que 
possa lançar um olhar mais 
acadêmico e científico para o 
desenvolvimento do turismo. 
Bem como, contribui para a 
tomada de decisões com em-
basamento e olhar científico 
sobre as questões que envol-
vem o desenvolvimento turís-
tico da região como um todo”, 
ressaltou o professor.

Podendo chegar ao pa-
tamar de referência de apli-
cação em outros locais, o 
projeto passa pelo momento 
de aceitação e de pactuação 
com entidades e empresas 
para que as orientações se-
jam adotadas. Em seguida os 
pesquisadores preveem uma 
etapa de capacitação para as 
empresas e pessoas que ofer-
tam os serviços de atendimen-
to aos turistas. Por fim, caso 
seja avaliado como positivo 
pelas entidades e autoridades 
de saúde e  vigilância sanitá-
ria, as normas passam a ser 
colocadas efetivamente em 
prática. Ainda não há previsão 
de data para fase final.

O caderno, disponível 
para todas as empresas e co-
ladores da área no blog do pro-

Através do QR Code acima, 
acesse o conteúdo da 

publicação

jeto de extensão através do en-
dereço https://turismoufpb.
blogspot.com/, é tido como 
uma fase inicial. O projeto terá 
ainda a incorporação de tec-
nologia que pretende mapear 
as empresas que cumprem as 
orientações e, sendo assim, são 
consideradas seguras. 

Ponte da universidade 
com a sociedade, os projetos 
de extensão das universida-
des tornaram-se importan-
tes contribuintes no enfren-
tamento à covid-19 no Brasil 
inteiro.

Além do coordenador 
Thyago Velozo, fazem parte 
do projeto as professoras Fa-
biane Nagabe, coordenadora 
do curso de Turismo, Denise 
Gadelha, professora de Tu-
rismo, e Lyvia Camila Barros, 
professora do curso de Ho-
telaria.

“Outubro Rosa - Promo-
vendo a Saúde da mulher” é o 
nome do projeto da Fundação 
Desenvolvimento da Crian-
ça e do Adolescente “Alice de 
Almeida” (Fundac) que visa 
trabalhar temáticas referen-
tes à promoção, proteção e 
prevenção de danos e agravos 
à saúde da mulher, entre as 
socioeducandas da unidade 
Rita Gadelha, bem como as 
servidoras da Fundação, du-
rante todo o mês de outubro.

 Dentro das ações volta-
das para as socioeducandas 
da Rita Gadelha, a Fundação 
realizará hoje (8) a palestra 
Saúde da Mulher e Planeja-
mento Familiar. A progra-
mação segue no  dia 16/10 
e 26/10 com Saúde Bucal e 
Saúde da Mulher (com atendi-
mento odontológico); e 22/10 
com a palestra: Saúde da Mu-
lher e Doenças Ginecológicas 
com Drª. Miriela Leon e a en-
fermeira especialista Janaína 
Madruga.

De acordo com Janaína 
Madruga, coordenadora do 
eixo Saúde da Fundac, o pro-
jeto busca promover espaço 
de discussão e formação sobre 
a promoção da saúde da mu-
lher no âmbito da socioedu-
cação com a participação das 
servidoras e socioeducandas. 
“Levaremos conhecimento 
de forma objetiva e de fácil 
compreensão sobre o tema 
comentado, despertando na 
comunidade socioeducativa 

o autocuidado para saúde da 
mulher, estimulando a pre-
venção do câncer de mama e 
de colo do útero e fortalecen-
do a campanha do Outubro 
Rosa no Estado da Paraíba”, 
pontuou. 

Segundo Waleska Ra-
malho, diretora técnica da 
Fundac, o projeto é uma for-
ma da instituição aderir ao 
movimento mundial de cons-
cientização para o controle 
do câncer de mama, que des-
de 1990 celebra anualmente 
a campanha Outubro Rosa 
com o objetivo de comparti-
lhar informações e promo-
ver a conscientização sobre 
a doença, proporcionando o 
maior acesso aos serviços de 
diagnóstico e de tratamento e 
contribuindo para a redução 
da mortalidade.

 “As atividades do projeto 
buscam não apenas o comba-
te ao câncer de mama, mas a 
promoção do bem-estar físico, 
psíquico e social das mulheres 
que fazem parte da comuni-
dade socioeducativa. Durante 
todo o mês de outubro reali-
zaremos atividades para as 
socioeducandas da unidade 
Rita Gadelha, com a realização 
de oficinas, palestras, amplia-
ção de atendimentos e acesso 
a serviços. Já para as servido-
ras serão realizadas palestras 
on-line com temáticas rela-
cionadas ao Câncer de Mama 
e Câncer do Colo do Útero”, 
explicou Janaína Madruga.

Programação
A programação do Outu-

bro Rosa da Fundac teve início 
dia 2 de outubro na Rita Gade-
lha, com a oficina Construindo 
o Outubro Rosa, ministrada 
pela coordenadora Janaína 
Madruga e pela enfermeira 
Wanessa Ribeiro. Após a Roda 
de Diálogo, que explicou a im-
portância da Campanha Ou-
tubro Rosa, as socioeducan-
das confeccionaram cartazes 
com a temática que ficarão 
espalhados pela unidade para 
sensibilização e orientação ao 
autocuidado. 

Além das socioeducan-
das, as socioeducadoras tam-
bém serão alvo das atividades 
para promover a prevenção, o 
cuidado e a assistência, através 
de consulta e orientação mé-
dica e de enfermagem que se-
guirá o seguinte cronograma: 
dia 07/10 (Sede);  dia 08/10 
(CEA-Sousa); dia 09/10 (Lar 
do Garoto); dia 15/10 (CEA/
CEJ); dia 19/10 (CSE) e dia 
29/10 (Rita Gadelha). 

 O eixo Saúde da Fundac 
programou ainda uma pales-
tra remota sobre Saúde da 
Mulher e Câncer de Mama, que 
será ministrada pela Drª. Ana 
Lúcia Medeiros Cabral, no dia 
14 de outubro, às 14h30, para 
toda comunidade socioeduca-
tiva (equipe técnica, equipe de 
saúde, coordenação técnica da 
unidade, agentes socioeduca-
tivas, socioeducandas).

(Leia mais na página 17)

Fundac realiza atividades 
em alusão ao Outubro Rosa

Uma extensa programação será realizada com as socioeducandas que são assistidas pela unidade Rita Gadelha

Foto: Secom-PB
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Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Campina Grande e Sumé, na quinta fase da operação

Operação Famintos investiga 
fraudes na merenda escolar

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cardoso Filho

Suspeito de 
assaltos é 
preso na 
orla de JP

O Departamento Es-
tadual de Trânsito realiza, 
hoje e nesta sexta-feira, 
mais um leilão online ofere-
cendo 397 veículos, sendo 
42 veículos e o restante mo-
tocicletas. O leilão acontece 
através do site beedz.com.br 
e sera oferecido pelo leiloei-
ro oficial do Detran, Eugênio 
Pacelli.

Para participar do lei-
lão é preciso acessar o site e 
ofertar o lance que, segundo 
Pacelli tem veículo a partir 
de R$ 200. As ofertas foram 

iniciadas desde o dia 17 do 
mês passado quando o edi-
tal foi publicado no Diário 
Oficial do Estado. “A partir 
das 9h de hoje será o segun-
do leilão e o interessado que 
ofertar o maior lance leva”, 
explicou o leiloeiro. 

O valor mínimo de ven-
da do bem (veículo - carro 
ou moto) deve ser igual ou 
maior que o valor da ava-
liação. Os carros e motos 
que serão leiolados são 
produtos de apreensões re-
alizadas pelos agentes de 

trânsito durante operações, 
entre elas a Lei Seca, bem 
como por blitz realizadas 
pela Polícia Militar ou nas 
abordagens realizadas pe-
los agentes do Detran. “São 
infrações cometidas ao Có-
digo de Trânsito Brasileiro”, 
explicou.

Os leilões do Detran 
para 2020 foram iniciados 
com a realização nos dias 1 
e 2 deste mês, seguindo com 
esses que serão realizados 
hoje e amanhã. Pacelli aler-
ta as pessoas que tenham 

veículos apreendidos para 
que procurem o Detran para 
fazerem o resgate “porque o 
Detran agora reiniciou com 
pé direito os leilões”.

O presidente da Comis-
são de Licitação do Detran 
anunciou que os leilões se-
rão realizados pelo órgão de 
forma periódica em todo o 
Estado. Para isso, três em-
presas foram credenciadas 
que auxiliam a comissão de 
leilão com todo apoio logís-
tico. “O objetivo do Detran 
é esvaziar todos os pátios 

espalhados pelo Estado”, ex-
plicou.

Os interessados devem 
se dirigir à rua Agenor Feli-
pe de Moraes, s/n, Paratibe, 
em João Pessoa, seguindo 
todos os protocolos de dis-
tanciamento social e uso de 
máscaras. 

Mais informações po-
dem ser obtidas na íntegra 
do edital, disponíveis no 
site do Detran-PB, no ícone 
Leilões, nos links Editais de 
Leilão e Leilões 2020.

Detran realiza leilão online com quase 400 veículos

O Tribunal de Júri Popu-
lar de Santa Rita condenou 
a 17 anos de reclusão Lam-
bert Cabral de Oliveira, de 51 
anos, a ser cumprida no Pre-
sídio Padrão de Santa Rita.  
Ele respondeu a processo 
pelo assassinato do profes-
sor de português e redação 
José Alves Dionísio, de 61 
anos, que também era asses-
sor pedagógico da Secretaria 
Municipal de João Pessoa. O 
corpo foi encontrado em um 
canavial no dia 5 de abril de 
2019, em Santa Rita.

A pena foi imposta pela 
juíza titular da 1ª Vara Mista 
da Comarca de Santa Rita, Li-
lian Cananea, no final do Júri 
Popular, na modalidade pre-
sencial, que aconteceu nessa 
terça-feira (6). O julgamento 
teve início às 13h e só foi con-
cluído por volta das 22 horas.

De acordo com a juíza 
Lilian Cananea, o crime está 
tipificado como duplamen-
te qualificado e o réu passa 
a cumprir a pena no Presí-
dio Padrão de Santa Rita. 
Lambert Cabral foi incurso 
no artigo 121, § 2º, inciso 
III, do Código Penal, por ter 
matado o professor a golpes 
de faca no pescoço. O corpo 
da vítima foi encontrado em 
um canavial às margens da 
BR-101, na Região Metro-

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) na Paraíba 
recuperou mais um veículo 
roubado e clonado que esta-
va circulando na Paraíba. A 
apreensão do Ford Ecosport 
aconteceu na manhã de on-
tem, durante fiscalização na 
BR101, em João Pessoa.

A equipe da PRF esta-
va em fiscalização na rodo-
via federal, em João Pessoa, 
quando abordou o veículo 
Ecosport. Na fiscalização foi 
verificado que o automóvel 
possuía adulteração no mo-
tor e chassi. Os policiais cons-
tataram que se tratava de um 
veículo roubado em julho de 
2016, na cidade de Gravatá, 
em Pernambuco. 

O condutor, um homem 
de 35 anos, informou que 
adquiriu o veículo em Per-
nambuco. Ele afirmou ter 
trocado o automóvel de sua 
propriedade, uma BMW ano 
2009, pelo veículo roubado 
e ainda recebeu de troco da 
negociação uma quantia de 
R$ 1,5 mil. Contudo, não ha-
via comprovação do negócio. 
O homem foi detido, condu-
zido à Polícia Civil e deve-
rá responder judicialmente 
pelo crime de receptação de 
veículo roubado.

Ao todo, só neste ano a 
PRF na Paraíba recuperou 
365 veículos roubados ou 
furtados, sendo que 259 es-
tavam clonados.

A Polícia Federal cum-
priu na manhã de ontem 
dois mandados de busca e 
apreensão na quinta fase 
da Operação Famintos 
que investiga fraudes nas 
verbas da merenda. As 
determinações judiciais, 
expedidas pela Justiça 
Federal, após manifesta-
ção do Ministério Público 
Federal foram cumpridos 
em residências de Campi-
na Grande e um mandado 
no município de Sumé, no 
Cariri paraibano. A PF não 
especificou quem eram os 
alvos da operação.

A ação de ontem faz 
parte da quinta fase, as-
sim como a quarta, e teve 
como objetivo arrecadar 
elementos indicativos de 
crimes de corrupção ati-
va, por parte de empre-
sários, e de corrupção 
passiva, por parte de ser-
vidores públicos munici-

pais. Dezesseis policiais 
federais participaram da 
operação.

Para a imprensa, a 
Prefeitura Municipal de 
Campina Grande informou 
que vem colaborando com 
as investigações desde a 
primeira fase da operação 
Famintos desencadeada 
no ano passado, citando 
que o município tem inte-
resse em esclarecer os fa-
tos. A Prefeitura de Sumé 
apenas informou que des-
conhece a participação de 
servidores públicos nos 
desvios das verbas da me-
renda escolar

Operação Famintos
Esta foi a quinta fase 

da Operação Famintos 
desde de que a Polícia Fe-
deral deflagrou a primeira 
fase, em 24 de junho do 
ano passado várias pes-
soas, entre empresários, 

políticos e servidores pú-
blicos foram investigados 
e presos. Na primeira fase 
foram cumpridos 67 man-
dados de busca e apreen-
são em órgãos públicos, 
nas residências, escritó-
rios e empresas dos inves-
tigados e 17 mandados de 
prisão foram cumpridos.

A segunda fase da 
Operação Famintos teve a 
prisão do vereador Renan 
Maracajá (PSDC), de Cam-
pina Grande. Ele foi posto 
em liberdade três meses 
após ser preso. Na terceira 
fase também foram cum-
pridos mandados de prisão 
preventiva, um de prisão 
temporária e três de busca 
e apreensão. A quarta fase 
da operação foi marcada 
com o cumprimento de três 
mandados de busca e apre-
ensão em residências de 
Campina Grande. 

Os agentes federais estiveram em residências e escritórios de investigados nas cidades de Campina Grande e Sumé

Recuperado carro 
roubado em PE

A PRF recuperou mais um veículo roubado e que estava circulando clonado

Acusado de matar professor 
é condenado em Santa Rita

politana de João Pessoa. O 
réu foi preso 10 dias depois, 
durante depoimento pres-
tado na Central de Polícia 
Civil da Capital.

A magistrada informou 
que todas as questões de se-
gurança em relação ao novo 
coronavírus foram observa-
das. “Evitamos qualquer tipo 
de aglomeração. Só foram 
convocados 25 jurados, entre 
suplentes e titulares, não foi 
permitida a presença do pú-
blico, apenas cinco pessoas 
da família do réu ou da víti-
ma. Os sete jurados sorteados 
respeitaram o distanciamen-

to de um metro e meio”, in-
formou. Ainda segundo a juí-
za, o julgamento foi realizado 
de portas abertas e todos as 
pessoas presentes fizeram o 
teste para a covid-19.

Consta no processo que 
Lambert Cabral, amigo da 
vítima. O delegado Aldrovilli 
Grisi, que presidiu o inqué-
rito policial e responsável 
pela investigação informou 
que ele era muito próximo 
do professor e fazia parte do 
ciclo de relação da vítima. 
“Amigo de longa data”, decla-
rou. A vítima era padrinho de 
um dos filhos de Lambert.

José Dionísio foi morto a facadas por Lambert e o corpo deixado no canavial

A Polícia Militar pren-
deu, na noite dessa terça-
-feira (6), um homem sus-
peito de praticar assaltos 
contra ciclistas na ciclovia da 
Avenida Beira Rio, que liga o 
centro até a orla da Capital 
paraibana. Ele tem 19 anos e 
foi preso pelos policiais da 1ª 
Companhia de Policiamento 
de Choque do Batalhão de 
Operações Especiais (BOPE), 
no bairro do Miramar.

A equipe da tropa de 
Choque da PM realizava 
um patrulhamento tático 
pelo Bairro do Cabo Branco 
quando se deparou com uma 
pessoa pedindo socorro afir-
mando que tinha vítima de 
assaltos, fornecendo as ca-
racterísticas do suspeito. 

Os policiais localizaram 
o suspeito no Bairro do Mi-
ramar, sendo recuperados 
copm ele a bicicleta da víti-
ma, como também o apare-
lho de telefone celular. O pre-
so estava com um simulacro 
de arma de fogo, que era usa-
do para intimidar as vítimas.

Outros roubos
O acusado tem as mes-

mas características repas-
sadas por ciclistas assalta-
dos naquele trecho. Ele agia 
sempre à noite, em local 
com pouca iluminação. Com 
a prisão do suspeito, os ou-
tros crimes devem ser des-
vendados.

O suspeito foi apre-
sentado na Central de Fla-
grantes, no Bairro Ernesto 
Geisel. Ele tinha sido preso 
em maio deste ano por fur-
to qualificado e responde ao 
processo na 4ª Vara Crimi-
nal de João Pessoa.

Na Central, o jovem re-
velou ser usuário de droga e 
que todos os produtos rou-
bados são para pagar os en-
torpecentes comprados. Ele 
mostrou as unhas pratica-
mentes queimadas pelo uso 
constante de crack.

Foto:  Polícia Federal

Foto:  Divulgação

Foto:  PRF
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Governo da Paraíba vai disponibilizar toda a produção técnico-científica da Rede Estadual de Saúde

Biblioteca Virtual em Saúde vai 
preservar memória institucional
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Na próxima segunda-feira, 
será comemorado o feriado na-
cional em alusão ao dia de Nossa 

Senhora das Neves, padroeira 
do Brasil. Neste dia também é 
comemorado o Dia das Crianças. 
Os bancos, repartições públicas 
estaduais e municipais e trens 
urbanos não funcionarão. Dife-

rente dos anos anteriores, em 
razão da pandemia , não haverá 
programação especial no Jardim 
Botânico Benjamin Maranhão, 
no Parque Municipal Arruda 
Câmara e na Estação Ciência 

do Cabo Branco. Estes últimos 
continuam fechados porque a 
Prefeitura de João Pessoa ain-
da está planejando as medidas 
de flexibilização para os refe-
ridos espaços públicos.

SERVIÇO 

n Repartições Públicas
Não haverá expediente nas reparti-
ções públicas estaduais e municipais, 
mas serão mantidos os serviços essen-
ciais de limpeza e segurança e saúde.

n Justiça 
O Tribunal de Justiça da Paraíba, a Justiça 
Federal na Paraíba, os Ministérios Públicos 
Federal e Estadual e as Defensorias Pú-
blicas do Estado e da União funcionarão 
apenas em regime de plantão, para ações 
e medidas de emergência.

n Trem 
A Companhia Brasileira de Trens Ur-
banos não funcionará neste feriado. 
Só retornam na terça-feira em horário 
especial de pandemia.

n Balsas 
As Balsas funcionarão normalmente 

das 6h às 19h. A cada uma hora. 
Caso haja necessidade de mais em-
barcações devido a alta demanda, 
será disponibilizado a cada meia hora 
.
n Ônibus 
O Sindicato das Empresas de Trans-
porte Coletivo Urbano de Passageiros 
no Município de João Pessoa (Sintur-
JP) está aguardando a determinação 
da Superintendência de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP) sobre a circulação 
de ônibus no feriado.

n Bancos 
Segundo a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), as agências ban-
cárias não funcionam em feriados ofi-
ciais, apenas os caixas eletrônicos 

n Comércio 
A Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) informou que as lojas estão 
livres para decidir se funcionam 

no domingo e no feriado. Existe 
uma lei que permite que os lojistas 
abram nos feriados desde que pa-
gue a título de indenização R$57 
ao funcionário e programe uma 
folga no prazo de trinta dias

n Manaíra Shopping e  
Mangabeira Shopping
Os shoppings funcionarão com todas 
as lojas, exceto bancos e agências de 
serviços. As lojas e praça da alimenta-
ção funcionarão das 12h às 20h

n Mag shopping 
As lojas e praça da alimentação fun-
cionarão das 12h às 20h

n Tambiá
Lojas:  das 10h às 18h

n O Espaço Cultural terá a  
programação do dia

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e do 
Centro Formador de Recur-
sos Humanos (Cefor-RH/PB), 
vai disponibilizar toda a pro-
dução técnico-científica na 
plataforma da Biblioteca Vir-
tual em Saúde (BVS). A ideia 
é publicizar tudo o que vem 
sendo produzido pela Rede 
Estadual de Saúde no acervo 
nacional para que as pessoas 
tenham esse material como 
referência. Profissionais têm 
até novembro para submeter 
os trabalhos e documentos. 

De acordo com a diretora 
geral do Cefor, Vanessa Cintra, 
esse é um movimento do Con-
selho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass), em parce-
ria com a Organização Pan-
-Americana de Saúde (Opas) 
e com o Centro Latino Ame-
ricano e do Caribe de Infor-
mação em Ciências da Saúde 
(Bireme), que está construin-
do e conduzindo um diálogo 
nacional em prol da divulga-
ção e submissão de produções 
técnicas e científicas na base de 
dados da BVS. Ela explica que fo-
ram convocados para participar 
do projeto os estados que pos-
suem Escola de Saúde Pública e 
que o objetivo geral é preservar 
a memória institucional.

“Como o Cefor está em 
fase transitória para Escola 
de Saúde Pública, fomos con-
templados com esse projeto. 
A ideia é fazer uma linha do 
tempo de tudo que a SES já 
produziu, e produz, e deixar 
esse material disponível e de 
fácil acesso para toda a co-
munidade científica em nível 
nacional. Muita coisa tem sido 
produzida pela rede estadual 
de saúde, mas o acesso não 
tem sido muito favorável”, 
pontua. 

A diretora destaca que 
os materiais disponibilizados 
na plataforma BVS serão as 
publicações periódicas, mo-
nografias, trabalhos apresen-
tados em eventos científicos, 

manuais, tese, dissertação, 
relatórios técnico-científicos, 
material educativo, filmes, 
gravações em vídeo e regis-
tros sonoros não musicais. 
Vanessa Cintra afirma ainda 
que o Cefor será o centro co-
operante de referência para 
coletar, analisar, processar e 
cadastrar essas produções na 
Biblioteca Virtual em Saúde.

“Vamos publicizar aquilo 
que ainda não foi divulgado 
em nenhum outro lugar como 
cartilha, notas técnicas, pro-
duções interessantes que fi-
cam só no ambiente interno 
da SES. Esse é um projeto 
grande que contribui para o 
fortalecimento do SUS e tem 
importância relevante para o 
Estado”, completa.

Biblioteca 
Plataforma que promo-

ve o desenvolvimento de uma 
rede de fontes de informação 
científica e técnica com acesso 
universal na internet, a BVS 
tem o objetivo de fortalecer e 
ampliar o fluxo de informação 
científica em saúde no Brasil. 

O sistema organiza a in-
formação em uma estrutura 
que integra e interconecta 
bases de dados referenciais, 
diretórios de especialistas, 
eventos e instituições, catá-
logo de recursos de informa-
ção disponíveis na internet, 
coleções de textos completos 
com destaque para a coleção 
SciELO (Scientific Electronic 
Library Online) de periódicos 
científicos, serviços de disse-
minação seletiva de informa-
ção, fontes de informação de 
apoio à educação e a tomada 
de decisão, notícias, listas de 
discussão e apoio a comuni-
dades virtuais. 

O espaço da BVS constitui, 
portanto, uma rede dinâmica 
de fontes de informação des-
centralizada a partir da qual 
se pode recuperar e extrair 
informação e conhecimento 
para subsidiar os processos 
de decisão em saúde.

Com circuito de saúde

Gincana do Caminhoneiro termina 
nesta quinta em Cachoeira dos Índios

Num momento em que se 
fala em retomada econômica, 
estradeiros de passagem pelo 
extremo Oeste do Estado da 
Paraíba, nas imediações de 
Cajazeiras e mais especifica-
mente na cidade de Cachoeira 
dos Índios, têm um motivo a 
mais para celebrar a chegada 
do mês de outubro.

Desde ontem, o Posto Ca-
choeira - localizado na BR 116, 
km 435,7 - abriu suas portas 
para uma das comitivas da 29ª 
Gincana do Caminhoneiro, que 
instalou a 48ª etapa da edição, 
com o objetivo de proporcio-
nar aos transportadores rodo-
viários de carga que trafegam 
pela região a oportunidade de 
checar suas condições de saú-
de e rever suas condutas para 
manter o coronavírus distante 
de si e daqueles que estão ao 
seu redor, mantendo-se saudá-
vel para enfrentar os desafios 
das estradas.

Com apoio da Polícia Ro-
doviária Federal, do Sest/Senat 
(Serviço Social do Transporte 
e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte) e da 
ANTT - Agência Nacional de 
Transportes Terrestres do Mi-
nistério da Infraestrutura, um 
circuito de saúde foi instalado 
para a realização de testes de 
glicemia, aferição de pressão 
arterial e temperatura, dicas so-
bre os cuidados que devem ser 
tomados para evitar obesidade, 
e vacinação (de acordo com a 
disponibilidade da Secretaria 
Municipal de Saúde da cidade).

Destaque para orienta-
ções preventivas de combate 
ao contágio e disseminação do 
coronavírus, que enfatizam a 
importância do distanciamen-

A Cagepa realiza, nes-
ta quinta-feira, uma ma-
nutenção de grande porte 
nos sistemas elevatórios 
de Marés, em João Pessoa. 
Mais de 20 técnicos da 
companhia vão atuar em 
quatro frentes de trabalho, 
executando serviços pre-
ventivos e corretivos nos 
conjuntos motobomba e 
no sistema elétrico. Em de-
corrência da manutenção, 
será necessário suspender 
o abastecimento de água 
das 6h às 23h dessa quin-
ta-feira em 25 localidades 
da Região Metropolitana 
de João Pessoa.

As áreas atingidas se-
rão: Centro, Tambiá, Roger, 
Baixo Roger, Ilha do Bis-
po, Varadouro, Cordão En-
carnado, Alto do Mateus, 
Bairro dos Novaes, Funcio-
nários I, Jardim Planalto, 
Oitizeiro, Cruz das Armas, 
Jaguaribe, Torre, Expedi-
cionários, Tambauzinho, 

Bairro dos Estados, Jardim 
13 de Maio, Ipês, Mandaca-
ru, Padre Zé e Alto do Céu, 
em João Pessoa; além do 
distrito de Várzea Nova, em 
Santa Rita; e toda a cidade 
de Bayeux.

De acordo com a Di-
retoria de Operação e 
Manutenção da Cagepa, a 
revisão é necessária para 
assegurar o pleno fun-
cionamento dos equipa-
mentos e tem o objetivo de 
evitar panes no sistema e 
melhorar o abastecimento 
na cidade.

A Cagepa pede a cola-
boração de todos, no sen-
tido de limitar o consumo 
de água apenas para o es-
sencial, ao longo do perí-
odo da manutenção. Mais 
informações sobre esse e 
outros serviços podem ser 
obtidas gratuitamente pelo 
telefone 115, pelo aplica-
tivo Cagepa e pelas redes 
sociais da companhia.

25 localidades sem 
água na Grande JP

Feriado fecha repartições e pandemia 
muda comemoração do Dia das Crianças 

to físico, uso constante de 
máscaras, quando trocá-las 
e como fazer a limpeza das 
mesmas, lavagem das mãos 
sempre que possível, uso de 
álcool gel, e outras atitudes 
que devem ser incorporadas 
ao dia a dia na estrada.

Além dos cuidados pes-
soais, os participantes da 
etapa da Gincana do Cami-
nhoneiro em Cachoeira dos 
Índios são instruídos sobre a 
necessidade de fazer a desin-
fecção de pontos estratégicos 
da cabine que possam ficar 
vulneráveis à contaminação 
a cada vez que entrar e sair 
dela. Como complemento da 
iniciativa, depois de aprender 
na prática como fazer isso, ele 
tem ainda a chance de testar 
sua habilidade no volante. 

Para isso, deve percorrer um 
trajeto demarcado por cones, 
se preocupando em desviar de-
les e mostrando destreza nas 
manobras para concluir a pista.

A performance do ca-
minhoneiro no percurso 
pode torná-lo um candidato 
a ganhar um caminhão Ive-
co Tector Zero Km. É que em 
cada etapa da 29ª Gincana 
do Caminhoneiro, um parti-
cipante da prova de slalom 
(zigue-zague entre cones) - o 
que obtiver o melhor tempo 
na pista e menos penalida-
des - é classificado pra uma 
semifinal (neste caso, a ter-
ceira), na qual terá a chance 
de conquistar uma vaga para 
a grande final, que premiará 
o vencedor com o cobiçado 
prêmio.

Para participar da 29ª 
Gincana do Caminhoneiro - 
que conta com patrocínio dos 
postos Petrobras da Rede Siga 
Bem e da Iveco - , o profissio-
nal apresentou CNH catego-
rias C, D ou E.

Quanto ao teste de habi-
lidade, embora ele seja gratui-
to, para conquistar sua opor-
tunidade de ir para a grande 
final da Gincana do Caminho-
neiro, o estradeiro precisaria 
ter, obrigatoriamente, passa-
do no atendimento de saúde 
do local e validado seu tempo. 
Para isso, bastava apresentar 
um consumo de R﹩ 500 em 
combustível nos postos da 
Rede Siga Bem ou aquisição 
de créditos de mesmo valor 
no Cartão do Caminhoneiro 
Petrobras.

Caminhoneiros checam condições de saúde e conseguem rever suas condutas para manter o coronavírus distante

Foto: Divulgação
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Praias de Ponta de Campina e Camboinha são as 
mais visitadas e aluguéis podem chegar a R$ 50 mil 

Começa procura 
por imóveis de 
temporada

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo
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Nilber Lucena
Especial para A União

Com a chegada da Pri-
mavera começa a procura 
por apartamentos e casas para 
aluguel por temporadas, prin-
cipalmente para quem deseja 
aproveitar as festas de fim de 
ano e o verão no litoral parai-
bano. Preços podem chegar a 
R$ 50 mil por temporada para 
aluguel de casas. As praias de 
Ponta de Campina e Camboi-
nha estão entre as mais pro-
curadas e há também grande 
demanda no Litoral Sul.

Ancelmo Neto, diretor 
comercial de uma imobiliária 
em João Pessoa, destaca que é 
na Primavera que as pessoas 
começam a procurar imóveis 
para alugar e que em dezembro, 
com a chegada do Verão, essa 
procura costuma aumentar.

“Essa é época que começa 
a aquecer a procura por casas e 
apartamentos para temporada. 
Sendo o pico maior em novem-
bro e dezembro. Geralmente, 

os contratos são estendidos até 
fevereiro, pós- carnaval”, falou.

Os valores dos imóveis 
costumam variar e dependem 
da localização desejada, as ca-
sas e apartamentos próximos 
às praias são as mais procura-
das e com valores que podem 
chegar aos R$ 50 mil por tem-
porada. Alugar por uma tem-
porada, um período de dois 
ou três meses, acaba muitas 
vezes sendo mais econômico 
que alugar por um único mês. 

Embora a crise provocada 
pela pandemia do coronavírus 
tenha resultado na estagnação 
de diversos segmentos, o setor 
imobiliário parece ter sentido 
o efeito contrário e a procu-
ra por casas e apartamentos 
para temporadas não deve ser 
afetada. 

“Não deve diminuir por-
que as pessoas continuam 
tendo o senso de lazer, a ne-
cessidade de sair já que esta-
mos há tanto tempo reclusos, 
inclusive isso fez aumentar o 
número de compra de imóveis 
nos últimos meses, principal-
mente a busca por imóveis 
maiores. A procura por casas 

para temporadas deve aumen-
tar já que as pessoas passaram 
muito tempo trancadas, sem 
poder ir à praia, então isso au-
menta o desejo das pessoas,” 
comentou Ancelmo Neto. 

Litoral Sul
A responsável por uma 

imobiliária em Jacumã, no 
município de Conde, Alcione 
Barros, por sua vez, acrescenta 
que a busca também é grande 
para as comemorações de final 
de ano no Litoral Sul. 

“As pousadas já voltaram 
a funcionar, mas a procura 
por casas está bem grande. 
As mais afastadas a gente 
tem algumas, que no caso é 
Tabatinga, Carapibus... Mas, 
o foco mesmo, que eles mais 
têm interesse é por Jacumã 
pela questão de ser central”, 
observa a corretora. 

De acordo com Alcione, na 
região de Conde, os preços de 
aluguel para janeiro de 2021, 
variam entre R$ 3.000 na Praia 
de Jacumã (casa simples com 
piscina) e podem chegar até 
R$7.000 na Praia de  Tabatinga 
(casa maior), por mês.

Inquilinos precisam estar atentos
Entre os itens que devem cons-

tar no contrato para aluguel por 
temporada, estão o prazo, as re-
gras, multas e impostos. Além dis-
so, também é primordial que seja 
feita uma vistoria com o adminis-
trador ou proprietário do imóvel.

Assim, antes de alugar, o clien-
te visita a propriedade e no dia, a 
casa precisa ser analisada antes 
de ele entrar, conforme detalha a 
responsável por uma imobiliária 
em Jacumã, Alcione Barros.“No 
contrato tem várias observações: 
quantidade de pessoas que vão 
utilizar a casa, as regras que de-
vem ser seguidas com a piscina, 
com a limpeza de casa. Tem a vis-
toria também que é o que vistoria 
tudo na entrega e na saída e tem 
que estar tudo igual”, explicou a 
corretora.

Já o proprietário de uma corre-
tora de João Pessoa, Netto Andra-
de alerta que é primordial que o 
consumidor leia todas as cláusulas 

do contrato, em especial aquelas 
em relação aos prazos e multas 
previstos. “É muito importante sa-
ber com quem está negociando. 
Caso seja imobiliária ou corretor 
de imóveis, solicitar o número do 
Conselho ou caso seja pessoa física 
proprietário apenas concretizar a 
negociação quando tiver certeza 
que a pessoa é de fato proprietária 
do imóvel desejado”, aconselha. 

Ele também recomenda que o 
interessado na locação por tem-
porada verifique no site escolhido 
ou veja se existem depoimentos 
em redes sociais sobre as experi-
ências de clientes que já negocia-
ram o mesmo espaço. “Buscar em 
redes sociais é uma dica de ouro: 
Facebook, WhatsApp e Instagram 
podem ser ferramentas a mais para 
saber se de fato a pessoa vai nego-
ciar com o proprietário do imóvel. 
Fica a dica: se a pessoa do imóvel 
tem fotos no imóvel a ser locado”, 
finalizou Netto Andrade. 

Foto: Marcos Russo

Valor de R$ 50 mil é cobrado pela temporada completa; quando o contrato é de aluguel mensal, preço varia de R$ 3 mil a R$ 7 mil



Roberto Cartaxo
Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) celebra 
aniversário de um ano da sua unidade de dramaturgia, que 
leva o nome do teatrólogo paraibano.  Página 11
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Assim como vem acon-
tecendo com muitos eventos 
pelo país, a Feira Literária de 
Campina Grande (Flic) co-
meça nesta quinta-feira e vai 
até a próxima segunda-feira 
(dia 12) de forma virtual, 
transmitida através das re-
des sociais do evento.

“Leitura em todos os 
cantos” é o tema central da 
Flic, que homenageará e lem-
brará vários autores que, em 
2020, estariam completando 
o centenário de nascimen-
to, como Loudes Ramalho 
(1920-2019), Clarice Lis-
pector (1920-1977) e João 
Cabral de Melo Neto (1920-
1999). O evento começa às 
14h, pelo perfil no Instagram 
(@flicfeira), com a exibição 
da atração “Cante Lá que eu 
Canto Cá – Palco Aberto”, e 
continua no Youtube (veja a 
programação completa de 
hoje no box ao lado).

“O tema central do even-
to terminou combinando e 
ficou mais facilitado com a 
pandemia, pois, sem querer, 

vamos atingir muito mais 
pessoas, por meio da Inter-
net. Para isso, cerca de 30 
minutos antes de iniciar cada 
programação, que vai incluir 
o Instagram, Facebook, You-
tube e o Zoom, será gerado 
link para quem quiser assis-
tir”, disse o professor Stellio 
Mendes, que, com os educa-
dores Carla Teide e Iasmin 
Mendes, idealizaram a Flic.

Além do formato remo-
to, Stellio observou que a 
Feira Literária de Campina 
Grande terá um dia a mais 
do que as edições anterio-
res, realizadas em 2018 e 
no ano passado, sempre no 
mês de novembro. “Como a 
Feira agora é virtual, opta-
mos por antecipá-la e, com 
isso, aproveitamos para co-
memorar os 156 anos de 
emancipação política da ci-
dade de Campina Grande no 
próximo domingo e, na data 
seguinte, o Dia das Crianças, 
quando haverá a Flicadinho”, 
disse o coordenador. “Como 
o evento será virtual, a nos-
sa expectativa é muito boa, 
pois estamos esperando 
ampliar o número total de 

participantes, que, em 2019, 
foi de três mil espectadores. 
Agora, a estimativa é atingir 
cerca de quatro mil pessoas”, 
comentou ele.

 Segundo Stellio Men-
des, a ideia de criar a Flic 
partiu dos três professores 
de fomentar a leitura na ci-
dade, “hábito esse que tam-
bém ainda não é muito cul-
tivado em âmbito nacional”, 
além de visitar as periferias.

Destaques
Com palestras, debates, 

exposições via Instagram, 
apresentações musicais, ofi-
cinas e contação de histó-
rias, a programação da Flic 
2020 será gratuita, mas é 
necessária a inscrição para 
as atrações que vão ser 
transmitidas pelo Zoom, que 
pode ser feita acessando o 
site oficial do evento.

Quanto ao ‘Palco Aberto’, 
que abrirá oficialmente a Flic 
hoje, a partir das 14h, Stellio 
Mendes informou que a ativi-
dade vai permitir a participa-
ção de qualquer pessoa que 
queira se apresentar. “Quem 
desejar declamar um poema, 

interpretar alguma cena te-
atral ou cantar, por exemplo, 
vai poder fazer isso. Mas é ne-
cessário se inscrever pelo site 
até uma hora antes de iniciar 
o evento, caso ainda haja vaga 
até lá”, observou.

O organizador ainda des-
taca nomes da literatura e das 
ciências humanas, como a fi-
lósofa, psicanalista e poetisa 
Viviane Mosé, o poeta Sérgio 
Vaz e a historiadora Mary Del 
Priore. “Além de literatura, ha-
verá muita música na Mostra 
Musical da Flic, com partici-
pações de artistas como Val 
Donato e Rhaissa Bittar”.

No âmbito das exposi-
ções, foram convidadas as ar-
tistas Danielly Inô (Tempos do 
Ler), Margarete Aurélio (En-
treletras) e Ágnes Luize Sousa 
(Colecionando Eus). 

Dentre outros desta-
ques, a partir das 15h, ha-
verá a mesa redonda “Lite-
ratura e Formação”, com o 
secretário de Educação de 
Campina Grande, Rodolfo 
Gaudêncio. Na sequência, re-
latos de experiências a res-
peito do projeto “A Flic vai à 
Escola”, com Ágida Silva, Ana 

Cláudia Soares e Antônio 
Simões. Às 19h30 começa o 
Ciclo de Monólogos, do PAM, 
Grupo de Teatro da Funda-
ção Pedro Américo, sob dire-
ção de Saulo Queiroz.

ConFiRa a pRogRamação dEsta QUinta-FEiRa 

n instagRam – @FLiCFEiRa 
14h – “Cante Lá que eu Canto Cá” – Palco Aberto
Inscrições: www.flicfeira.com.br/formularios
n YoUtUBE – FLiC FEiRa 
15h – Abertura – “Literatura e Formação”
Rodolfo Gaudêncio – Secretário de Educação
15h20 – “A Flic vai à Escola”
Ágida Silva, Ana Cláudia Soares e Antônio Simões
16h – Mesa Redonda: “A Literatura como travessia”
Regina Baracuhy e Adeilson Sousa
Mediação: Anna Giovanna
19h – “Recital Íntimo Violão”
Jaelson Farias
19h20 – Lançamento de Livros
Inscrições: www.flicfeira.com.br/formularios
19h30 – “Ciclo de Monólogos”
PAM (Grupo de Teatro da Fundação Pedro Américo)
Direção: Saulo Queiroz
20h – Mesa redonda: “Lourdes em Cena”
Edilson Alves e José Maciel
20h30 – Conferência: “Leitura de todos os cantos”
Mary Del Priore
Medição: Alarcon Agra

Feira Literária de Campina 
grande começa hoje

Acompanhando a tendência, terceira edição da Flic será totalmente remota, com 
palestras, debates, exposições, apresentações musicais e oficinas pelas redes sociais

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial

da Flic 2020

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Mesa redonda vai ter abordagem mais filosófica da literatura
“Um evento que permite 

discutir a literatura, seja na 
forma escrita, seja na drama-
turgia, é muito importante e, ao 
mesmo tempo, enriquecedor e 
provocador”, resumiu o ator e 
diretor Edilson Alves, referindo-
se à Flic. Nesta edição, ele par-
ticipará junto com José Maciel 
do debate virtual sobre o tema 
“Lourdes em Cena”, que acon-
tecerá hoje, com início previsto 
para as 20h30. “Pretendo falar 
sobre o espetáculo O Romance 
do Conquistador, uma comédia 
cujo texto é assinado por Lour-
des Ramalho e que a Trupe de 
Humor da Paraíba encenou há 
vários anos”, comentou.

  Diretor da montagem, 
Edilson Alves conta que a peça 

fala da relação dos “Don Juans” 
da vida, mostrando uma visão 
crítica e trapaceira desse perso-
nagem, que ludibria as pessoas 
em busca de proveito próprio. 
“Lourdes Ramalho retratou isso 
de forma divina”. Ele também 
elogiou a iniciativa dos organi-
zadores da Feira por permitir o 
que considerou “um resgate” da 
obra da dramaturga.

 Outro convidado para par-
ticipar do evento, o professor de 
literatura Adeilson Sousa será 
um dos debatedores na mesa 
redonda “A Literatura como 
travessia”, às 16h, durante a 
qual antecipou que fará “uma 
abordagem mais filosófica” do 
tema. “Quero mostrar a literatu-
ra como uma válvula de escape, 

nesse contexto da pandemia 
e de pós modernidade, onde 
as pessoas possam se refugiar 
lendo ficção ou sobre a realida-
de. A literatura sendo meio de 
interação entre o mundo e as 
nossas angústias, para que se 
possa ajudar a superar proble-
mas como as incompreensões 
e a violência em busca de uma 
sociedade mais fraterna”, ana-
lisou o professor.

Junto Adeilson Sousa, a 
professora da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), Regina 
Baracuhy, participa da mesa 
redonda, que terá mediação de 
Anna Giovanna.

“Participar de forma virtual 
da Flic será semelhante ao ato de 
escrever literatura. Não se sabe 

quem vai ler. Você escreve, deixa 
sua obra na livraria e aguarda o 
leitor. Escrever literatura é uma 
atividade um tanto quanto soli-
tária. E, na transmissão virtual, 
embora tenha alguém conecta-
do, não se sabe se a pessoa vai 

estar totalmente atenta ao que 
está sendo dito ou se distrain-
do pensando em outra coisa. 
Mas vai ser uma experiência 
nova participar desse evento de 
transmissão de forma remota”, 
afirmou Adeilson Sousa.

Fotos: Divulgação

Ator e diretor Edilson Alves (E) e professor Adeilson Sousa (D) estarão nos debates virtuais de hoje

Por conta da pandemia, evento 
terá exposições via Instagram, a 
exemplo da mostra ‘Tempos do 
Ler’, da fotógrafa Danielly Inô
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Na ciência sempre houve polarização ideológica. 
Na filosofia, na religião, idem. Em outras correntes do 
pensamento a polarização adquire raízes desde que 
suas ideias brotam e fazem a humanidade refletir.

Na política é que se exacerba o extremismo, o 
confronto, a dissidência, e, neste campo, são quase 
inexistentes as possibilidades dialéticas.

Na ciência, os conflitos de ideias acontecem his-
toricamente. Alguns segmentos se contrapõem mais 
consequência da inflação egocêntrica do que das di-
vergências entre produções científicas.

Na filosofia, embora o ego se dissolva tenaz-
mente, pela própria subjetividade do raciocínio mais 
distante do pragmatismo científico, há divergências 
históricas, ainda que devidamente acomodadas na 
cronologia em busca da razão.

Entre as correntes religiosas, a distensão é dra-
mática. Atingidas pelo fulcro dogmático, pelas cren-
ças ou culto à fé alheia à lógica racional, a violência se 
lhes interpõe com consequências drásticas e irrepa-
ravelmente danosas. É onde o fanatismo emerge com 
total preponderância sobre a essência do que possa 
existir no mais ínfimo sentimento de religiosidade.

Faz-se necessário lembrar de que, entre as doutri-
nas originadas para conexão do homem à divindade, 
o Espiritismo se destaca com substanciais diferenças 
na concepção filosófica. A primeira evidencia-se no 
principal slogan: “Fora da caridade não há salvação”, 
entendendo-se tal virtude como altruísmo, solidarie-
dade, compreensão e amor. E não sob caráter mate-
rial ou filantropo.

A segunda baseia-se na crença raciocinada, que 
se enfatiza no axioma: “A fé só é inabalável quando 
pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas 
da humanidade”. Para consolidar a lógica do que afir-
mou, Kardec ainda recomendou aos que o sucederam: 
“Quando, no futuro, o Espiritismo se confrontar com a 
ciência, fiquem com a ciência”, o que reforça o perfil do 
pesquisador comprometido com a Verdade.

Por fim, a mensagem que sintetiza a dinâmica 
evolutiva espírito está inscrita como epitáfio do tú-
mulo mais florido e visitado da capital francesa, no 
Père Lachaise: “Nascer, viver, morrer, renascer ainda 
e progredir sempre, tal é a Lei.”

Mas é na política dos homens onde reside a 
mais lamentável forma de polarização, uma vez que 
se origina nos interesses pessoais, imediatistas, 
egoístas. Justamente a atividade que deveria reunir 
todo o idealismo, seja filosófico, religioso, científico 
em prol do bem comum, é a que mais tem afastado 
seres humanos do entendimento, da fraternidade, 
da felicidade coletiva.

Há poucos dias, li uma mensagem atribuída ao 
filósofo Bertrand Russell que vem se divulgando nas 
redes com caráter político, entre os que agridem as 
religiões: “Até onde me lembre, não há uma palavra 
nos Evangelhos em louvor da inteligência”.

Como se a “inteligência” atribuída aos doutos 
que assim se julgam houvesse sido capaz de cons-
truir um mundo justo, saudável e pacífico. Como se 
a sabedoria, a bondade, a superioridade espiritual 
estivessem atreladas à virtude dos que se presu-
mem astutos e perspicazes. Talvez os que elegem 
esta “inteligência” como valor moral superior aos 
que fomentam a solidariedade, os sentimentos de 
justiça, de tolerância mútua ainda não tenham se 
deparado com um ser humano sábio e bom. Ou se 
esqueceram de personagens como Gandhi, de cuja 
sapiência brotou a frase: “Se toda a literatura espi-
ritual da humanidade perecesse, e só se salvasse o 
Sermão da Montanha, nada estaria perdido”…

Com que inteligência o Mestre da Paz e da Li-
bertação encarava a religiosidade. Ciente de que é no 
senso de união social, na luz que emana dos evange-
lhos, que residem os atributos da inteligência em prol 
do amor: A mais elevada forma de evoluir.

Inteligência
versus sabedoria

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Ao longo dos vários escritos 
que dedicamos, nas páginas pres-
tigiadas deste emblemático jornal, 
ao grandioso escritor Lêdo Ivo, 
chamamos a atenção para o fato de 
que o eminente alagoano cons-
truiu, numa cronologia de quase 70 
anos de ininterrupta atividade, um 
autêntico sistema literário, para o 
qual convergiram timbrados pelo 
selo da inegável qualidade estética, 
todos os gêneros da literatura, os 
quais receberam de suas hábeis 
mãos de consumado artesão da 
palavra, requintado tratamento es-
tilístico. Portanto, cultivador de to-
dos os gêneros por meio dos quais 
a literatura exibe, na república das 
letras, as suas múltiplas faces, Lêdo 
Ivo foi um exímio cronista, cuja 
singular destreza o levou a fazer 
da vida “ao rés do chão”, conforme 
a lapidar expressão de Antonio 
Candido, arte da mais inquestioná-
vel grandeza.

Embora seja um gênero de 
primeira qualidade no cardápio 
literário nacional, sendo hegemôni-
co em todos os quadrantes do país 
a crônica, forçoso é admitir, ainda é 
contemplada com certa suspeição 
por críticos sisudos, que, insistentemente, teimam em hierar-
quizar o fenômeno estético nas duvidosas categorias de gênero 
maior vs. gênero menor. Acerca dessa questão, Affonso Romano 
de Sant’Anna, também um admirável cronista, já afirmou de 
modo incontestavelmente certeiro que “não há gêneros maiores 
nem menores, o que há são pessoas maiores ou menores diante 
dos gêneros”. Brilhando noutros territórios da criação literária, 
Lêdo Ivo se alteou na confecção de uma crônica rica de multipli-
cados matizes e numerosos direcionamentos temáticos. E tudo, 
como convém à genuína literatura, sustentado pelos delicados, 
mas, ao mesmo tempo, sólidos fios de uma linguagem podero-
samente poética em suas formulações.

O livro A Cidade e os Dias, publicado na longínqua tempo-
ralidade dos fins dos anos 1950, dá bem a medida do talento 
de Lêdo Ivo de fazer do cotidiano aparentemente prosaico e 
intranscendente a sua matéria prima, da qual extrai a seiva e 
o sumo das categorizadas transfigurações da realidade, com 
a qual ele conviveu e na qual esteve inserido. O título do livro 
já reúne em sua estrutura sintagmática basilar, dois signos 
eminentemente componenciais da crônica literária: a cidade e 
o cotidiano. Diferentemente da crônica renascentista, que era 
gestada no ambiente da corte e agenciada em torno da figura do 
rei, a crônica literária moderna faz da cidade, captada em todas 
as suas dimensões, o mapa-múndi de todas as suas cogitações 
afetivas e existenciais.

É o que Lêdo Ivo faz em seu livro: toma a cidade do Rio de 
Janeiro, para a qual ele se deslocou ainda jovem em busca de 

afirmação como escritor, e a 
transforma em personagem 
principal das suas lúdicas, 
líricas e críticas interações. O 
Rio de Janeiro transfigurado 
por Lêdo Ivo em suas crônicas 
já era uma cidade matizada 
por irrefreáveis processos 
de transformação, em cujo 
estuário, aspectos positivos e 
negativos já recaíam sobre os 
moradores. Numa das crôni-
cas, Lêdo Ivo põe em cena os 
indícios de uma cidade que, ao 
se modernizar, pouco a pouco 
ia perdendo os seus espaços 
mais ternos de sociabilidade, 
tragados todos pela voragem 
predatória do progresso. Para 
Paulo Mendes Campos: “As 
cidades mudam mais depressa 
do que os homens”, mudanças 
essas nem sempre compatíveis 
com as dimensões de humani-
dade permanentemente aspi-
radas pelos seres humanos. O 
ponto aqui a ser realçado não 
é que a crônica de Lêdo Ivo 
ancora no porto do reaciona-
rismo mais imobilista, mas, 
sim, que ela, ao mesmo tempo 

em que reconhece a inevitabilidade das mudanças, anela para 
que elas, sendo símbolos do futuro, não se ergam sobre os es-
combros do passado. Aqui, crônica, cidade e memória são faces 
indissociáveis de uma mesma experiência humana, aquela que 
se vive sob os auspícios do tempo.

O cronista é o poeta do cotidiano, cujo coração capta 
todos os abalos sísmicos da vida como ela é ou como deveria 
ser. Assim é Lêdo Ivo, cujo cronicário capta cenas, cenários, 
vivências e imagens de uma cidade que é uma verdadeira 
metamorfose ambulante. Vigilante e preciso em seus regis-
tros, Lêdo Ivo cartografa a paixão dos namorados; o tédio em 
um domingo prosaico; a solidão e a incomunicabilidade dos 
amantes; a ferocidade, sobretudo a que se tece silenciosa-
mente nas relações interpessoais que são travadas no dia a 
dia; a metalinguagem, própria de quem demonstra ter plena 
consciência do seu ofício. A crônica de Lêdo Ivo incursiona 
pelo campo do ensaio sem, contudo, com ele se confundir, 
dado que todas as vezes em que um cronista envereda pela 
seara da verticalidade doutrinária, ele finda confluindo para 
o perigoso território daquilo que Eduardo Portella chamou 
de “a vocação suicida”. Roçante do ensaio, a crônica de Lêdo 
Ivo, poética em cerne, timbra-se, aqui e acolá, de inimitável 
fastígio filosófico, na medida em que, meditando sobre a con-
dição humana, anela decifrar os seus indecifráveis enigmas. 
Assim fazendo, Lêdo Ivo pontifica como um dos maiores 
cronistas brasileiros, emblemático nome de nossa estilhaça-
da contemporaneidade literária.

O cronicário de Lêdo Ivo
Artigo José Mário Da Silva
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O que dizermos do riso no contexto 
do que lhe provoca? Indo mais fundo, 
certamente você já escutou de alguém 
elogiando outra pessoa como sendo 
“séria”, tentando se referir a alguém de 
atitudes eticamente racionais. O contrá-
rio também: “Tal pessoa não é séria!”. 
Certamente muitas pessoas já ouviram 
isso também! Nisso, como se pode 
perceber, está a associação do sério ao 
racional e do risível ao irracional. Isso no 
sentido mais moralista do termo, ou seja, 
no sentido de atrelar ao racional o bom, o 
correto, o justo, o direito, e ao irracional, 
o insano, o injusto, o incorreto. 

O sério, tendo o risível como seu 
oponente, no mais das vezes, condena 
o riso a uma suposta ala comum de 
pessoas que não enxergam a profundi-
dade das coisas e sobrevivem na su-
perfície delas. A paixão pela seriedade 
das coisas, como sinônimo de verdade, 
descambou as pessoas ao comporta-
mento sisudo, muitas vezes a ponto de 
isso refletir temeridade e respeito. Não 
esqueço que, frequentemente, Ariano 
Suassuna gostava de frisar sobre a 
potência do riso contra qualquer força 
tirânica ameaçadora. E é bem isso. A 
seriedade acaba se tornando a demanda 
dos tirânicos, que provocam a teme-
ridade e o medo por meio das ações 
e expressões caricaturais de embate, 
rancor e guerra à vista. Essa é a estética 
militar e a exigência das tradições vio-
lentas. Valeria também recordar quantas 

mulheres foram queimadas na fogueira 
simplesmente por serem sorridentes 
demais e isso ter representado uma dita 
“ameaça diabólica” às igrejas medievais.  
Muitos ódios e aversões foram construí-
dos numa repulsa ao riso. Fala-se tam-
bém de antissemitismo relacionado até 
mesmo com a aversão contra o humor 
judaico. Virgínia Woof, embora casada 
com um judeu, certa vez disse: “Eu odeio 
o riso judaico”. Jamais esqueço um raro 
registro de guerra em que um indivíduo 
simplesmente se lança às gargalhadas 
enquanto tem vários soldados apontan-
do-lhe a arma prestes a tirar sua vida. 
Aquilo transforma, porém, aos olhos 
de qualquer pessoa, a vítima em uma 
entidade sábia, rindo, em verdade, da 
condição dos soldados... 

É inegável como o riso tem uma 
capacidade de desmanchar qualquer em-
botamento de rancor, de ranço e de pesar. 
Mas também ele, em má hora, pode soar 
como descaso, indiferença e grosseria. 
Tão livre ele é, esse é o mal máximo que 
pode fazer, mas aí ele não é pleno, nem 
belo. Diante de más ações, um riso pode 
significar um belo perdão, mas também 

pode significar um prazer na maldade 
ou condescendência, e nesse caso eu 
suporia que isso não mereceria sequer 
o nome de riso. 

Há uma linguagem do riso. Sabe-
mos que há uma psicologia do riso que 
define, inclusive, o tipo de riso para 
cada tipo de emoção e estado mental. 
Há dentes expostos sem riso também. 
Por exemplo, embora qualquer rosto ao 
sorrir se torne belo, nunca vi fascistas 
de riso belo. Isso porque seus risos não 
escondem o trinque dos dentes que o 
ódio lhes provoca. O fascismo não sabe 
sorrir e ao tentar fazê-lo, revela o que é, 
porque o fascismo não pode ser outra 
coisa senão identidade do que ele faz: 
o engenho do ódio em voltas de serie-
dade como verdade e do riso como, no 
máximo, um deboche... jamais um riso 
pleno, pois a seriedade tirânica desco-
nhece isso. Portanto, diante de tantos 
deboches (risos degenerados) do 
fascismo, fica difícil sorrirmos... - mo-
tivo de estarmos tão tristes! Mas, não 
podemos nos confundir. Mesmo que 
pareça irracional à lógica da seriedade, 
não percamos a força do riso pleno e 
continuemos usando o riso como força 
contra diversas tiranias e o humor 
(não o deboche, que é rasteiro) como 
política. É um manifesto sorrirmos, 
como arma e resistência, mesmo que, 
ou exatamente por isso, o riso esteja 
escondido por trás de uma máscara 
nesses tempos nossos. 

Artigo Ana Monique Moura 
anamoniquemoura@gmail.com | colaboradora

Em defesa do riso
 É inegável como o riso tem 

uma capacidade de desmanchar 
qualquer embotamento de 

rancor, de ranço e de pesar 

Foto: Divulgação

Foto: Vilalba/Divulgação

Retrato do escritor alagoano assinado por Robson Vilalba para a revista ‘Ler e Cia’

Kardec: “Quando, no futuro, o 
Espiritismo se confrontar com a 
ciência, fiquem com a ciência”
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Dramaturgia

Destaque

Cineasta Evaldo Mocarzel é o 
convidado do ‘Live de Cinema’

Hoje, às 17h, o projeto ‘Live de Cinema’ convida para o 
debate audiovisual o jornalista, dramaturgo e cineasta Evaldo 
Mocarzel. Com mediação do coordenador da 15ª edição do 
Fest Aruanda, Lúcio Vilar, o tema será “Dramaturgias Contem-
porâneas – Teatro, cinema, documentário e dispositivos per-
formativos”. A transmissão ao vivo acontece no canal oficial do 
Festival no Youtube. Documentarista nascido em Niterói (RJ), 
Mocarzel realizou longas premiados como Do luto à luta, À 
margem do concreto e À margem do lixo. Mais informações do 
bate-papo, no site do evento (www.festaruanda.com.br). 

Há 90 anos, era assassinado no Rio de Janeiro, 
numa emboscada, João Suassuna, o ex-presidente 
da Paraíba, aumentando o mar de sangue que mar-
cou o fatídico ano de 1930, cheio de incompreen-
sões, traições e injustiças.  

A Paraíba ainda não olhou com o devido mere-
cimento para João Suassuna, este filho do Sertão, ca-
boclo que trazia tino para as afetividades. Ele carre-
gava o olhar para a natureza semelhante ao homem 
que cultiva a terra, trazia a sabedoria dos cantado-
res de viola e a coragem de vaqueiros que recolhem 
o gado pelos grotões, guardando nas mãos calejadas 
o perfume da flora da caatinga. 

O pai de Ariano Suassuna foi um homem preo-
cupado com a vida no santuário do Sertão. Tinha 
sede de justiça, buscava incessantemente conhecer 
a sabedoria do seu povo e melhor explorar a riqueza 
da caatinga. Pelos seus atos, interrompidos no flo-
rescer dos 44 anos, tornou-se notável no respeito ao 
próximo, indistintamente.   

Tendo vivido sua infância na “terra de luminoso 
sol”, em cuja paisagem no período da estiagem ficava 
esturricada e na caatinga os esqueletos de árvores 
coando o sol abrasador, ele acreditava na transfor-
mação desse cenário para melhorar a qualidade de 
vida do povo.

A Paraíba é pródiga em esquecer os poucos he-
róis que tem. Mas largueia o leque das lembranças 
com aqueles construídos à base de acontecimentos 
nem sempre louváveis.   

Quando o homem constrói sua vida com base 
familiar sólida, seus feitos permanecem. Quando 
morre, sua lenda continua apesar do silêncio sepul-
cral imposto. O tempo ajudará a sobreviver aos ata-
ques já defasados e a inveja injustificável.  

O sangue é a semente dos mártires. Semente 
que precisa de água para florescer, porque precisa-
mos de heróis para reverenciar.  

O que mantém viva a memória das pessoas é 
o modo como construíram sua história, seja o ho-
mem do pé da serra ou aquele que mora na cidade. 
No calabouço sobrevivem quem são moldados pelo 
caráter inabalável e pela fé.   

Mesmo que tenham sido ferrenhos adversários, 
50 anos depois José Américo de Almeida escreveu que 
João Suassuna “foi vítima inocente no mais monstruo-
so dos atentados”. Mais do que os outros, sobre ele 
caiu o silêncio, mas certamente o tempo fará justiça. 

Produto da mesma sanha e do gatilho nas to-
caias, o autor de A Bagaceira talvez tardiamente 
tenha reconhecido a barbárie que também vitimou 
outros inocentes.

As pedras colocadas sobre João Suassuna escon-
deram sua história, seu amor pela Paraíba e sua gente, 
mas aos poucos vão sendo retiradas. Cavalheiro da 
esperança, ele foi um homem que não manchou as tra-
dições sertanejas, como recordou a escritora cearense 
Raquel de Queiroz, que o colocava na lista de políticos 
desinteresseiros. “Ele viveu como um herói e morreu 
como um guerreiro”, assim, ela repetia o que ouvia de 
seu pai ainda na quentura dos fatos de 1930.  

Lembrando os 90 anos da passagem deste ho-
mem, presto a João Suassuna a minha homenagem. 
Um dia a Paraíba saberá fazer o sol brilhar para este 
filho esquecido, e para outros que serão resgatados e 
constarão na galeria dos cidadãos íntegros.

João Suassuna: 
herói e guerreiro

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Sala Roberto Cartaxo da Funesc 
comemora um ano de existência

Nesta quinta-feira, a partir das 20h, 
a Fundação Espaço Cultural (Funesc) exi-
birá o vídeo Um ano da Sala Roberto Car-
taxo. A celebração é dedicada ao diretor 
de teatro e ator paraibano que batiza a 
unidade cultural, morto no ano passado. 
A produção audiovisual será veiculada 
através do canal oficial da Fundação no 
Youtube (/funescpbgov).

A coordenadora do curso e gerente 
de teatro da Funesc, Suzy Lopes, ideali-
zou a criação do ambiente destinado a 
atividades culturais e realizará a apre-
sentação do evento. O vídeo conta com 
a participação de alguns profissionais da 
área cênica do Estado prestando home-
nagens a Cartaxo. O material é em forma-
to de documentário e foi realizado por 
Fabiano Diniz. 

Localizado nas dependências do Es-
paço Cultural José Lins do Rego, em João 
Pessoa, o ambiente, por enquanto, segue 
fechado, com atividades presenciais sus-
pensas devido à pandemia da covid-19. 
Quando forem possibilitadas as ativida-

des normalmente, a sala retornará a rece-
ber atividades do curso de teatro durante 
a semana, como acontecia nos meses que 
precederam a pandemia. 

Para Suzy Lopes, a Sala Roberto 
Cartaxo tem como destaque a função de 
abraçar o curso de dramaturgia, este que 
tem quase a mesma idade do Espaço Cul-
tural. “A maior importância é que o curso 
tenha um espaço próprio. O lugar mais 
apropriado para suas atividades, onde a 
turma se sinta pertencente e ocupante”, 
diz a gerente e atriz.

Ela afirma que essa sensação, a par-
tir da criação da sala, oferece, por conse-
quência, o sentimento de pertencimento 
enquanto integrante do desenvolvimento 
artístico no Estado, “além de ser um espa-
ço alternativo para apresentações”.

Embora tenha permanecido aberta 
por cerca de apenas seis meses, a sala tam-
bém foi local de congresso da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), como des-
tacado por Suzy Lopes. “Quando o futuro 
voltar, faremos muito mais”, garante.

A Sala Roberto Cartaxo representa 
uma fração do que o paraibano realizou 
nas artes cênicas locais. De acordo com 

Susy, “o legado de Roberto é incrível e 
inesquecível. Por muito tempo, ele foi o 
único formador de novos atores e novas 
atrizes em nossa cidade”.

Nascido em Cajazeiras, no Sertão pa-
raibano, Roberto Cartaxo deixou a cena 
terrena aos 62 anos, em 2 de outubro de 
2019. Foi diretor do Teatro Santa Roza e 
criador, professor e colaborador do curso 
de Teatro da Funesc. Entre os espetácu-
los que dirigiu, destacam-se montagens 
como Gota d’água, de Chico Buarque e 
Paulo Pontes, A noite das mal dormidas, 
de Niels Petersen, Morte e vida Severina, 
de João Cabral de Melo Neto, e Diálogo de 
nuestra América, de Altimar Pimentel.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com
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Através do QR Code acima, acesse 
o canal no Youtube da Funesc

Vídeo dedicado ao teatrólogo que 
criou o curso na Funesc terá vários 
depoimentos de profissionais da 
área cênica do Estado

Perda na música

“Van Halen era um artista completo”

Por que o estaduniden-
se Eddie van Halen – morto 
na última terça-feira, aos 65 
anos, vítima de câncer – é 
considerado um dos princi-
pais guitarristas do rock?

Na Paraíba, o guitarrista 
Zé Filho lembra de quando 
viu Eddie tocando ao vivo 
pela primeira vez. “Conheci 
o trabalho dele e fiquei im-
pressionado, assim como 
acredito que qualquer gui-
tarrista deve ficar: o jeito de 
tocar, a técnica, a performan-
ce”, enumera o músico. “Aqui-
lo quase me enlouqueceu na 
época, porque tinha come-
çado a tocar guitarra havia 
pouco tempo”.

Na sua virtuose, Van 
Halen era precursor de uma 
nova forma de tocar guitar-
ra. “Eu não tinha ideia de que 
existia aquilo, que alguém pu-
desse tocar daquele jeito. Ele 
mudou o meu jeito de tocar 
guitarra e até hoje algumas 
de suas técnicas fazem parte 
do meu acervo musical”, con-
fessa Zé Filho. “Van Halen  era 
um artista completo”.

Ao saber da morte do 
ídolo, o paraibano foi assistir 
a diversos vídeos de perfor-
mances e entrevistas, reco-
nhecendo que Halen, apesar 
de morrer aos 65 anos, aca-
bou vivendo mais intensa-
mente do que muitos.

O artista norte-ameri-
cano fundou a banda que 
levava o nome da família 
junto ao seu irmão, Alex van 
Halen e se destacou na cena 
do hard rock mundial. “Ele 
mudou completamente a gui-
tarra elétrica do rock. O ins-

trumento teve duas grandes 
alterações no gênero: uma 
com Jimi Hendrix e uma com 
Eddie. Esses são os dois mar-
cos da história da guitarra no 
rock”, pontua. 

Entre as canções, Zé Fi-
lho destaca ‘Eruption’, faixa 
que abre o disco que leva o 
nome da banda, de 1978. “É 
uma coisa absurda para a 
época. O disco começa com 
essa faixa, que é um solo 
de guitarra. Quando estava 
aprendendo a tocar, tentei ti-
rar esse solo e é muito difícil. 

Ele era de uma época à frente 
de seu tempo”. 

Já entre os shows, o pa-
raibano destaca Live in New 
Haven, ocorrido em agosto 
de 1986. “A performance 
dele nesse show e tudo o que 
faz com a guitarra, você não 
acredita”, comenta. “Eddie 
tocava de verdade, pulando, 
correndo. Todos os guitarris-
tas da geração dele, ou que 
vieram depois, incorporaram 
sua técnica. A sua alma está 
espalhada entre guitarristas 
de rock do mundo inteiro”.

Foto: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Juntando a performance e 
a técnica, Halen mudou o 
modo de tocar a guitarra 
elétrica no rock



Serviços ofertados são para consultas de pacientes pré-operatórios em cardiologia e neurologia adulto e pediátrico

Hospital Metropolitano retoma 
o atendimento ambulatorial

Referência no tratamento 
cardíaco e neurológico, o Hos-
pital Metropolitano Dom José 
Maria Pires retomou os aten-
dimentos ambulatoriais neste 
mês de outubro. Os serviços 
ofertados são para primeiras 
consultas de pacientes pré- 
operatórios em cardiologia e 
neurologia adulto e pediátrico, 
bem como para os usuários 
que já realizaram procedimen-
to cirúrgico e necessitam dar 
continuidade no tratamento, 
por meio de acompanhamento 
clínico especializado.

Nesta primeira semana de 
funcionamento, cerca de 50 pa-
cientes já receberam assistên-
cia, dentre as quais a aposenta-
da Maria Nazaré, de 62 anos, do 
município de Belém, no Agres-
te da Paraíba. “Eu estava an-
siosa aguardando esse retorno 
dos atendimentos porque vou 
realizar um cateterismo, e pre-
ciso mostrar os exames à mé-
dica. Eu sempre perguntava na 
Secretaria de Saúde da minha 
cidade quando seria o retorno, 
e eles diziam para aguardar, 
porque a suspensão foi para 
prevenção da saúde de todos. 
Eu compreendia e confiava em 
Deus. Hoje graças a ele estou 
aqui”, afirmou.

Diante do cenário atual de 
cuidados em relação à pande-
mia do coronavírus, o diretor 
geral da instituição, Antônio 
Pedrosa, destacou as precau-
ções tomadas na unidade hos-
pitalar para retorno dessa ati-
vidade. “Estamos funcionando 
neste primeiro momento de 
retomada com 20% da nossa 
capacidade de atendimento, 
seguindo as diretrizes e orien-
tações da Secretaria de Saúde 
(SES-PB) e do Ministério da 
Saúde, na adoção de medidas 
preventivas para evitar aglo-
merações e a proliferação do 
vírus com os usuários assisti-
dos pelo nosso serviço”, pon-
tuou o diretor, ressaltando que 
o atendimento aos pacientes 
eletivos passam pelo setor de 
regulação da SES-PB.

Dentre as medidas adota-
das, estão a verificação de tem-
peratura de todos os pacientes 
e acompanhantes no momen-
to de chegada à unidade de 
saúde; distanciamento entre 
os locais de assento para espe-
ra do atendimento; a obrigato-
riedade do uso de máscara e 
a higienização das mãos com 
álcool a 70%, conforme infor-
mou a coordenadora do Am-
bulatório, Patrícia Monteiro.
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Os estagiários integran-
tes do Programa Primeira 
Chance, do Governo do Esta-
do, selecionados para atuar 
na Empresa Paraibana de Pes-
quisa, Extensão Rural e Regu-
larização Fundiária (Empaer), 
vinculada à Sedap, começa-
ram suas atividades na área 
de agropecuária, na Estação 
Experimental de Alagoinha.

No local, as alunas Ga-
brielle de Abreu e Sabrina Adl-
la, do curso técnico de Agro-
pecuária, acompanham as 
atividades de pesquisa de me-
lhoramento genético dos reba-
nhos Sindi e Nelore, desenvol-
vida na estação pelo grupo de 
pesquisadores da Empaer.

No primeiro contato com 
a equipe de pesquisadores, as 
estagiárias foram recebidas 
pelo gerente da estação, Ru-
bens Fernando da Costa, que 
destacou a importância do es-
tágio na formação profissional 
das alunas e mostrou os seto-
res onde irão atuar, além da 
parceria entre escola e estação 
experimental como ponto fun-
damental para o crescimento 
científico das estudantes.

Como parte do convênio 
com o Programa Primeira 
Chance, a estação experi-
mental de Umbuzeiro e a ge-
rência regional da Empaer, 
em Itabaiana, também rece-
bem estagiários.

Estagiários iniciam as
atividades na Empaer

Foto: Secom-PB

Em setembro

Complexo Regional de Patos recebe
279 pacientes vítimas de acidentes

O balanço de ativida-
des do Complexo Hospi-
talar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro, de Patos, 
relativo ao período do dia 
1 a 30 de setembro, no que 
diz respeito aos serviços 
de Urgência e Emergência 
de vítimas de acidentes de 
trânsito registrou o aten-
dimento de 279 vítimas de 
acidentes.

Em relação ao mês an-
terior, que registrou 281 
atendimentos, em setem-

bro houve um discreto 
decréscimo. Porém, o que 
chama atenção é o grande 
número de vítimas de aci-
dentes com motos. Dos 279 
pacientes atendidos no pe-
ríodo, 226 foram de moto-
ciclistas.

Depois dos acidenta-
dos com motos, a segunda 
maior demanda do setor de 
Emergência e Urgência do 
Complexo em setembro de 
vítimas de acidentes foram 
de pessoas que se envol-

veram em acidentes com 
bicicletas, com um total de 
30 casos. Os acidentes com 
automóvel ficaram em ter-
ceiro lugar com 14 ocorrên-
cias e em quarto lugar os 
atropelamentos, com sete 
vítimas. O registro de entra-
das de vítimas de acidentes 
ainda contabilizou dois aci-
dentes com veículo de tra-
ção animal, o mesmo quan-
titativo do mês anterior.

Os dados referentes 
aos atendimentos com ví-

timas de violência durante 
o mês de setembro totali-
zaram 43 casos, sendo 18 
ocorrências de agressão 
física, 13 pacientes deram 
entrada com ferimentos 
causados por arma de fogo 
e outros 12 por ferimen-
tos provocados por arma 
branca. Comparando os 
dados de agosto, que to-
talizou 37 ocorrências, em 
setembro houve sensível 
aumento de registros de 
vítimas de violência.

Nesta primeira semana de funcionamento, cerca de 50 pacientes já receberam assistência seguindo os protocolos de segurança por causa da covid-19

A partir da chamada “lost generation” 
(geração perdida), a literatura americana co-
locou-se ácida em relação ao país que antes 
queria ser a bússola do mundo, com o aceno 
simbólico da Estátua da Liberdade na porta 
de Nova York.
       Foram escritores como Ernest Hemin-
gway e John Steinbeck que demonstraram 
que a América não era bem aquela dos 
filmes de Frank Capra (“A felicidade não 
se compra”, “Aconteceu naquela noite”, “Do 
mundo nada se leva”, etc. e tal).

       A América ver-
dadeira encontraria 
depois uma gera-
ção a fazer o que 
aqueles escritores 
não conseguiram 
porque a imensa 
maioria do povo 
ainda achava que 
seus valores seriam 
inquestionáveis. 
James Baldwin, Nor-
man Mailer e outros 
abririam em defini-
tivo, na literatura, as 
veias da nação.

Para sempre discutir a “geração perdida”     O retrato do 
artista quando jovem, 
lembrando James Joyce, 
entrou neste século 
como digital. As mais 
avançadas câmeras, ja-
ponesas, alemãs, ameri-
canas, ou não, compõem 
e formatam construções 
e desconstruções das 
pessoas e suas intera-
tividades com amplas 
paisagens e fechados 
cenários.
 Não imagino 
como Joyce escreveria 
nesta Babel de imagens 
e sons, entre escadas ro-
lantes, motos possantes 
e PCs de interferências 
incessantes. Como seria o 
dia descrito em “Ulisses”? 
A Irlanda - que gerou o 
romancista mais revolu-
cionário do planeta - faria 
nascer, entre seus confli-
tos religiosos, Bono Vox e 
sua banda, mais larga que 
na grande rede. Por signo 
e sinal, um dos shows do 
U2 chegou a ser transmi-
tido em tempo real pelo 
You Tube.
 O retrato do ar-
tista quando jovem pode 

passar pelo Photoshop. 
Tem barba? Tira. O 
rosto é liso? Põe barba. 
Olhos castanho-esver-
deados? Deixem-nos 
azuis. Muito gordo? Fica 
magro. A sobrancelha é 
espessa? Que fique dis-
creta. Lábios carnudos? 
Secos, melhor. Rugas 
em excesso? Trocar por 
dois ou três sinais char-
mosos. Boca aberta? 
Feche-a. Cabelos curtos? 
Fiquem longos. O artista 
está excessivamente 
jovem? Coloca uns dez 
anos a mais. Está velho? 
Formate um retrato do 
artista quando jovem.                 
             A evolução de 
nossa civilização segue 
a tecnologia de ponta 
que hoje é um troca-
troca incessante entre 
continentes.
              As pirâmides do 
Egito - de onde cada vez 
mais sabe-se quantos 
séculos e segundo são 
contemplados - poderão 
ser hologramas de nos-
sas estranhas formas de 
(des)amar como numa 
torre de Babel.

Troca-troca

      Vale a pena fazer uma revisão 
de obras como “Por quem os 
sinos dobram”, “Adeus às armas” 
e “O velho e o mar”. Principal-
mente “Adeus às armas”, onde o 
crítico e professor de literatu-
ra Robert Lane encontrou, em 
algumas passagens, similitudes 
com “O estrangeiro”, de Camus, 
levando até a observar nas en-
trelinhas dos dois autores uma 
indução à vinda da chamada 
besta do Apocalipse.

nnnnnnnnnn

       São esses “approachs”, essas 
coisas, que merecem uma revisão, 
uma discussão, por professores, 
alunos, leitores que compreendem 
isso como algo universal onde as 
pátrias de autores e personagens 
ficam fora das prioridades. 
         Prefiro considerar que a “lost genera-
rion” não foi uma geração perdida. Sem ela, 
não teríamos depois um Norman Mailer, nem 
um Elmore Leonard, que continua refletindo 
sua influência.  
       E como esquecer um Tennesse Williams, 
com personagens como os de “Um bonde 

Vale a pena 
fazer uma 
revisão 
de obras 
como “Por 
quem os sinos 
dobram”, 
“Adeus 
às armas” 
e “O velho 
e o mar”

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

chamado desejo” 
e “De repente, no 
último verão”?
       Fui um namora-
do da contracultura 
por muitos anos, 
usando a mística 
do “underground” e 
caminhando pelas 
rotas alternativas.
       Estou plenamente 
à vontade para discu-
tir o tema da “geração 
perdida” e de outras 
a ela semelhantes, 
como a dos novos e 
rebeldes escritores do 
Brasil que encontram 
na Internet as tábuas 
da salvação.
       Em tempo: “Um 
bonde chamado 

desejo”, de Tennessee Williams, não é um ro-
mance, mas uma peça de teatro que estreou na 
Broadway em 1947, com direção de Elia Kazan. 
Este levou a peça para o cinema em 1951, com 
roteiro do próprio Williams; utilizou o mesmo 
ator da peça, Marlon Brando. Ele foi dirigido 
por Kazan também no filme “Sindicato de 
ladrões”, ganhando o Oscar de melhor ator.
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Jogo adiado
O Treze tem hoje a chance de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro 
da Série C. Em jogo adiado da primeira rodada, o Galo vai enfrentar o Imperatriz 
do Maranhão, às 20h, no Estádio Amigão, em Campina Grande.  Página 16
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Projeto em tramitação na ALPB prevê investimento de mais de R$ 13,3 bilhões para o exercício financeiro de 2021

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) recebeu o projeto 
de Lei Orçamentária Anual (LOA), 
encaminhado pelo Governo do 
Estado, que estima a receita e fixa 
a despesa da administração esta-
dual para o exercício financeiro de 
2021. A proposta, que já está em 
tramitação na ALPB, prevê o inves-
timento de R$ 13.317.790.731,00, 
incluindo todas as receitas, até 
das empresas independentes, com 
as deduções obrigatórias para o 
Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica 
(Fundeb).

A Lei Orçamentária Anual é 
elaborada com base na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO), que 
estabelece as metas e prioridades 
da administração pública. De forma 

inédita, a LDO 2021 foi aprovada 
pela ALPB em agosto deste ano com 
emendas impositivas, com a dispo-
nibilização de 0,4% da receita para 
essas emendas dos parlamentares. 
Agora, na Comissão de Acompa-
nhamento e Controle da Execução 
Orçamentária, será escolhido o re-
lator que vai analisar a proposta 
encaminhada pelo governador João 
Azevêdo (Cidadania).

De acordo com o texto do Po-
der Executivo, a LOA é resultante 
de uma análise econômica, a partir 
de cenários macroeconômicos do 
Brasil e da Paraíba. Visa também 
otimizar as despesas correntes e 
melhorar a qualidade do investi-
mento, onde a proposta concilia 
os princípios da responsabilidade 
fiscal com a expansão e melho-

ria dos bens e serviços públicos 
disponibilizados à população. 
Essa opção garante a disciplina 
fiscal e financeira num cenário 
de continuidade dos impactos da 
covid-19 na economia, que trará 
consequências ainda incertas para 
a retomada do crescimento nos 
anos subsequentes.

A previsão é de que ainda nes-
te mês de outubro a Comissão de 
Orçamento divulgue um calendá-
rio da tramitação da LOA 2021. O 
limite para a aprovação do orça-
mento do Estado da Paraíba para o 
próximo ano é de 20 de dezembro 
de 2020. Os membros da comissão 
também devem definir uma data 
para que seja realizada audiência 
pública com o objetivo de ampliar 
o debate e fazer com que as pes-

soas tenham a oportunidade de 
participar e sugerir melhorias para 
o orçamento.

O presidente da Comissão de 
Orçamento, deputado estadual 
Wilson Filho (PTB), ressaltou que a 
tramitação será cumprida confor-
me o calendário. “Vamos debater 
com os representantes do Governo 
do Estado e dos Poderes, para que 
possamos conhecer o orçamento 
apresentado para o próximo ano. 
Sabemos que, do ponto de vista 
do planejamento orçamentário, 
todas as unidades orçamentárias, 
terão que se adequar à realidade 
econômico-financeira do Estado e 
promover um bom planejamento 
para contribuir e impulsionar o 
desenvolvimento”, disse o parla-
mentar.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Governo da PB encaminha Lei 
Orçamentária para Assembleia

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende
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Justiça & Adjacências

Disputa pela reeleição
No pleito de novembro, a Paraíba terá 133 
candidatos a prefeito disputando a reeleição, 
o que corresponde a 59,6% do total de mu-
nicípios no Estado. Dos 133 candidatos, 57 
disputam a reeleição com a chapa vencedora 
nas eleições de 2016. Levantamento feito no 
ano passado, 151 dos atuais 223 prefeitos 
poderiam disputar a reeleição este ano. Des-
ses, 133 optaram por tentar a reeleição, sen-
do 111 candidatos homens e 22 mulheres.

Candidaturas únicas
Em 117 cidades brasileiras só haverá uma 
pessoa candidata ao cargo de prefeito. O 
Rio Grande do Sul concentra a maior parte 
das candidaturas únicas – em 34 dos 497 
municípios. Na sequência aparecem os 
estados de Minas Gerais (20 cidades) e do 
Paraná (17 cidades). A Paraíba só tem uma: 
São José do Sabugi. Em 37% dos municí-
pios brasileiros, o embate deve ocorrer en-
tre duas candidaturas. A polarização deve 
fazer parte das eleições em 2.069 cidades.

Medidas necessárias
As prefeituras de Patos e de Santa Terezinha 
deverão implementar as medidas necessárias 
para a operacionalização e funcionamento do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 
O compromisso foi firmado pelos gestores 
dos dois municípios por meio da celebração 
de termos de ajustamento de conduta com 
o MPPB. Patos tem até o dia 15 para editar 
decreto e Santa Terezinha tem dez dias para 
encaminhar à Câmara de Vereadores projeto 
de lei para a criação do Fundo.

Jurisdição Conjunta
O TJPB e o Conselho da Magistratura do Poder 
Judiciário estadual, por meio da Resolução 
05/2020, decretaram o Regime de Jurisdição 
Conjunta nos feitos de Executivos Fiscais Fe-
derais e Estaduais, em todas as comarcas do 
Estado da Paraíba. O mutirão teve início no 
dia 1° deste mês e vai até 30 de novembro. 
Atuarão como coordenadores os juízes Alírio 
Maciel Lima de Brito, Fábio Brito de Faria e 
Jeremias de Cássio Carneiro de Melo.

Atendimento médico
Projeto de Lei 2.096/2020, do deputado To-
var Correia Lima (PSDB), que institui o ‘Pro-
grama de Orientação, Apoio e Atendimento 
aos Pacientes, Familiares e Cuidadores dos 
Portadores da Doença de Alzheimer e Outras 
Doenças Neurodegenerativas’, visa atendi-
mento médico e clínico, acompanhamento 
geriátrico, psiquiátrico e neurológico e pe-
riódico junto às Unidades Básicas de Saúde 
e na rede hospitalar que presta atendimento 
pelo SUS.

Doença renal
O Projeto de Indicação 579/2020, da deputa-
da estadual Camila Toscano (PSDB), que pre-
vê hemodiálise em trânsito para portadores 
de doenças renais crônicas, foi aprovado na 
ALPB. Na proposta, os pacientes portadores 
de doença renal crônica em tratamento em 
clínicas particulares ou conveniadas com o 
SUS, que por qualquer motivo necessitarem 
locomover-se, possam ter direito de realizar 
as sessões de hemodiálise em qualquer clí-
nica conveniada mais próxima.

Atividades econômicas
Já está em validade em João Pessoa a Lei 
1948/2020, de autoria do vereador Thiago 
Lucena (PRTB), que facilita o exercício de 
atividades econômicas, alterando normas e 
contribuindo para mudar a mentalidade de 
forte regulamentação estatal nos negócios 
particulares. Na prática, a lei diminui a bu-
rocracia e facilita a abertura de empresas, 
principalmente de micro e pequeno porte, 
gerando emprego e renda para a cidade.

Guia Eleitoral de rádio e TV é definido na 
capital e quatro partidos ficam de fora

O candidato do PSDB, Ruy 
Carneiro, vai abrir, e o radialista 
Nilvan Ferreira (MDB) vai encer-
rar o primeiro Programa Eleitoral 
Gratuito que o rádio e a televisão 
vão começar a exibir a partir de 
amanhã, na corrida pela Prefeitu-
ra de João Pessoa (PMJP).

Esse foi um dos resultados 
do sorteio realizado ontem pela 
manhã, na Sala de Sessões do Tri-
bunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB), em João Pessoa, 
quando também ficaram defini-
dos os tempos que cada um dos 
dez candidatos terá para conven-
cer o eleitorado. O Guia Eleitoral, 
como é mais conhecido, segue 
até o dia 12 de novembro e, ocor-
rendo segundo turno, volta a ser 
exibido entre os dias 20 e 27 do 
próximo mês.

O sorteio, que já deveria ter 
acontecido desde a semana passa-
da, foi presidido pela juíza Cláudia 
Evangelina Chianca Ferreira de 
Franca, chefe da 1ª Zona Eleito-
ral da capital, com condução da 
secretária da Corregedoria Geral 
Eleitoral, Vanessa do Egypto.

Como seus partidos não 
preenchem os requisitos da 
Emenda Constitucional 97/2017, 
quatro candidatos – Rama Dantas 

(PSTU), Carlos Monteiro (Rede), 
Camilo Duarte (PCO) e Rafael 
Freire (UP) – não terão direito de 
participar do guia.

A Emenda 97/2017 determi-
na que, para ter acesso ao progra-
ma de mídia aberta, os partidos 
precisam obter pelo menos 3% 
dos votos válidos, distribuídos 
em pelo menos um terço das uni-
dades da federação e com pelo 
menos 2% dos votos válidos em 
cada uma delas, em eleições para 
a Câmara dos Deputados; ou ele-
ger pelo menos 15 deputados fe-
derais em pelo menos um terço 
das unidades da Federação.

A coligação que ficou com 
mais tempo foi a de Ruy Carnei-

ro, com 1,59 minuto. Em segui-
da, vem Cícero Lucena, com 1,46 
minuto. João Almeida ficou com 
1,16 minuto e Anísio Maia com 
1,15 minuto. A coligação de Raoni 
Mendes terá 55 segundos e a de 
Edilma Freire, 49 segundos.

O radialista Nilvan Ferreira 
terá 42 segundos; Ricardo Couti-
nho (PSB) ficou com 40 segundos; 
o PSoL de Pablo Honorato (que 
ontem anunciou sua renúncia à 
candidatura) com 16 segundos; 
e o Patriota de Wallber Virgolino 
com 15 segundos.

A propaganda em blocos 
para prefeitos será veiculada de 
segunda a sábado. No rádio, os 
horários serão das 7h às 7h10 e 

das 12h às 12h10. Na televisão, os 
programas serão exibidos das 13h 
às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Inserções
Além do espaço no Guia Elei-

toral, os candidatos também te-
rão direito a inserções ao longo 
da programação diária do rádio 
e da tevê, inclusive aos domingos. 
As inserções ocorrem das 5h às 
24h, sendo 42 minutos diários 
para candidatos a prefeito e 28 
minutos para os candidatos a 
vereador.

Tempo das coligações e can-
didatos: ‘A cidade no ritmo certo’ 
(PL, PSC, PSD e PSDB) – Ruy Car-
neiro: 1,59 min; ‘João Pessoa da 
gente’ (PDT, Pros e PV) – Edilma 
Freire: 49 seg; ‘A força do povo’ 
(PSB) – Ricardo Coutinho: 40 seg; 
‘Unidos por João Pessoa (PCdoB e 
PT) – Anísio Maia: 1,15 min; ‘Co-
ragem pra fazer o novo’ (Patriota) 
– Wallber Virgolino: 15seg; ‘Pra 
cuidar de João Pessoa’ (Avante, 
Cidadania, Progressistas, PTB e 
Republicanos) – Cícero Lucena: 
1,46 min; ‘Um novo momento, 
uma nova solução’ (PSL e Soli-
dariedade) – João Almeida: 1,16 
min; PSoL – Pablo Honorato (que 
renunciou): 16 seg; ‘Pra João Pes-
soa funcionar’ (DEM e Podemos) 
– Raoni Mendes: 55 seg; e MDB 
– Nilvan Ferreira: 42 seg.

Sorteio foi realizado na manhã de ontem na Sala de Sessões do TRE, em João Pessoa

A Rádio Tabajara FM (105,5) 
entrevistou, ontem, o jornalista 
Rafael Freire (UP), candidato à Pre-
feitura de João Pessoa. Ele falou 
sobre suas propostas de campanha 
durante do programa ‘Fala Paraíba’, 
conduzido por Ivyna Souto e Petrô-
nio Torres. A entrevista faz parte 
da cobertura das Eleições 2020 da 
emissora que tem convidado candi-
datos ao Poder Executivo para ex-
por suas ideias. Hoje o entrevistado 
será Ruy Carneiro (PSDB).

Ao falar sobre seus projetos 

para a saúde, o candidato desta-
cou que é necessário iniciar os in-
vestimentos pela ponta, com os 
trabalhadores. “São agentes de en-
demias, técnicos de enfermagem, 
de laboratórios, enfim, investir em 
material humano e nos laborató-
rios como o Lacem”. Para Rafael, é 
preciso olhar a questão da saúde 
mental em virtude da pandemia. 
“São apenas quatro Caps para aten-
der toda a população de 800 mil ha-
bitantes e precisamos ampliar isso 
com uma rede de apoio psicológico 
muito maior do que temos hoje”. 

Sobre a educação, o candidato 
avaliou a importância de valorizar 

o professor, o técnico, e de ampliar 
as vagas nas escolas. “Precisamos 
priorizar o processo de ensino
-aprendizagem”, defendeu. Rafael 
ainda se mostrou contrário à fle-
xibilização pelo retorno às aulas e 
disse que a gestão municipal cedeu 
à pressão das escolas particulares.

Em relação à mobilidade ur-
bana, a proposta principal é a cria-
ção de uma empresa municipal de 
transporte coletivo. “Por não visar 
o lucro ela poderia reduzir o preço 
das passagens em 20% além de 
dar garantia de passe-livre para 
estudantes e desempregados”. O 
candidato informou ainda que pre-

tende combater o monopólio das 
empresas de transporte coletivo.

Em relação ao meio ambiente, 
o postulante ao Executivo munici-
pal denunciou o desmatamento 
na cidade nas últimas gestões para 
beneficiar, segundo ele, a constru-
ção civil, e sugeriu uma obra de con-
tenção na falésia do Cabo Branco. 

Os postulantes à Prefeitura de 
Bayeux também estão sendo entre-
vistados  no programa ‘Jornal Es-
tadual’, com apresentação de Rayo 
Miranda e Camila Alves. Ontem, Co-
ronel Ardnildo (Solidariedade) foi 
o entrevistado e hoje será a vez de 
Diego do Kipreço (Progressistas).

Rafael Freire defende mais valorização 
dos profissionais da saúde e educação
Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com
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Presidente respondeu a críticas de ex-apoiadores motivadas pela aproximação com ministros do Supremo Tribunal Federal

Bolsonaro: ‘Acabei com a Lava Jato 
porque não existe mais corrupção’

Brasil-Mundo
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Jussara Soares e 
Emilly Behnke
Agência Estado

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem que acabou 
com a Operação Lava Jato, 
porque, segundo ele, "não há 
mais corrupção no governo". 
A declaração foi uma respos-
ta às críticas de lavajatistas 
por ter se aproximado de mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que se posicio-
nam contrários à operação to-
cada pelo ex-juiz Sérgio Moro.

Os ministros Gilmar 
Mendes e Dias Toffoli chance-
laram o nome do desembar-
gador Kassio Marques para a 
vaga a Corte. Bolsonaro selou 
a indicação após uma reunião 
com os dois integrantes da 
Corte. O gesto motivou uma 
reação negativa de apoiado-
res e aliados tradicionais do 
presidente.

"É um orgulho, é uma sa-
tisfação que eu tenho, dizer a 
essa imprensa maravilhosa 
que eu não quero acabar com 

a Lava Jato. Eu acabei com 
a Lava Jato porque não tem 
mais corrupção no governo. 
Eu sei que isso não é virtude, 
é obrigação", disse em ceri-
mônia no Palácio do Planalto 
nesta tarde.

A indicação de Kassio, 
costurada com o apoio do 
Centrão e do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-
-RJ), vem sendo contestada 
por diversos grupos de apoio 
ao presidente. Evangélicos, 
ideológicos militares e lava-
jatistas externaram nas re-
des sociais e nos bastidores 
do governo a decepção com 
o escolhido. Como o Estadão 
mostrou, informações do 
currículo do desembargador 
são inconsistentes.

Nesta tarde, Bolsonaro 
voltou a sair em defesa de 
Marques. "Quando eu indico 
qualquer pessoa para qual-
quer local, eu sei que é uma 
boa pessoa tendo em vista a 
quantidade de críticas que 
ela recebe da grande mídia", 
disse Bolsonaro. Por causa da indicação do desembargador Kassio Marques para o STF, Bolsonaro buscou apoio de Gilmar Mendes e Dias Toffoli

Foto: Mateus Bonomi/Agência Estado

A dissertação de mes-
trado que o desembarga-
dor Kassio Nunes Mar-
ques apresentou em 2015, 
para a Universidade Autô-
noma de Lisboa, em Por-
tugal, traz trechos idên-
ticos a publicações feitas 
por outro autor, o advo-
gado Saul Tourinho Leal. 
A informação foi revelada 
pela revista Crusoé e con-
firmada pelo Estadão.

Os trechos idênticos 
chegam a incluir os mes-
mos erros de digitação 
encontrados nos artigos 
de Tourinho, o que apon-
ta forte indício de plágio. 
A dissertação de Mar-
ques, que foi apresenta-
da e defendida para re-
ceber o título de mestre, 
não faz nenhuma citação 
a Tourinho em suas re-
ferências bibliográficas, 
exigência básica para 
utilização de qualquer 
trecho de material aca-
dêmico de outra pessoa.

O Estadão confirmou 
a ocorrência desses tre-
chos copiados por meio 
do sistema Plagium, dis-
ponível pela internet. Há 
trechos iguais em pelo 
menos três artigos de 
Tourinho: Ativismo judi-
cial: as experiências bra-
sileira e sul-africana no 
combate à Aids; Direito à 
saúde: cidadania consti-
tucional e reação judicial 
e O debate imaginário en-
tre Luís Roberto Barroso 
e Richard Posner quanto 
à concretização judicial 
do direito à saúde, que fo-
ram publicados, respecti-
vamente, em maio, junho 

e agosto de 2011. Esses 
textos foram escritos na 
época em que Kassio Nu-
nes Marques foi nomeado 
desembargador pelo Tri-
bunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF-1).

Como revelou o Es-
tadão nessa terça-feira, 6, 
o currículo de Marques 
inclui uma série de infor-
mações insustentáveis. 
O desembargador diz ter 
feito um curso de pós-gra-
duação pela Universidade 
de La Coruña, na Espanha, 
o qual não é confirmado 
pela própria instituição. 
"Informamos que a Uni-
versidade de La Coruña 
não ministrou nenhum 
curso de pós-graduação 
com o nome de Postgrado 
en Contratación Pública", 
declarou a universidade, 
em resposta ao Estadão.

Indicado por Bolso-
naro para assumir a vaga 
do Supremo Tribunal Fe-
deral deixada pelo minis-
tro Celso de Mello, Mar-
ques tem procurado se 
blindar das acusações, em 
encontros prévios com 
parlamentares, membros 
do governo e do próprio 
STF, sendo publicamente 
apoiado por Gilmar Men-
des e Dias Toffoli. O go-
verno tem reafirmado seu 
apoio à confirmação de 
Marques para a vaga, mas 
as acusações que pesam 
sobre seu currículo co-
locam o desembargador 
em situação extrema-
mente delicada. O cargo 
no STF não exige tais for-
mações acadêmicas, mas 
condiciona suas nomea-
ções à carreira ilibada 
de que esteja disposto a 
assumir o posto na mais 
alta corte do país.

Kassio Marques sob
suspeita de plágio
Breno Pires e 
Patrik Camporez  
Agência Estado

Pedro Rafael Vilela  
Agência Brasil

Balanço diário

Brasil chega à marca dos 
5 milhões de casos de covid

O Brasil atingiu 5 mi-
lhões de pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus ontem 
com um média diária de óbi-
tos de 631. O valor da média 
móvel considera os últimos 
sete dias a fim de evitar dis-
torções ao longo da semana. 
No total, 148.304 brasileiros 
já morreram por causa da in-
fecção, sendo que 733 novos 
óbitos foram contabilizados 
desde 20h do dia anterior, 
segundo balanço feito por 
Estadão, G1, O Globo, Extra, 
Folha e UOL junto às Secreta-
rias Estaduais de Saúde.

No país, o número total 
de infectados é 5.002.357 
após o registro de mais 
31.404 casos confirma-

dos. O Ministério da Saúde, 
por sua vez, informa que 
4.391.424 brasileiros já se 
recuperaram da contamina-
ção e 461.042 seguem em 
acompanhamento.

Estado com mais casos e 
óbitos registrados até o mo-
mento, São Paulo soma nesta 
terça-feira 36.669 mortes e 
1.016.755 pessoas infecta-
das pelo novo coronavírus. 
O Estado do Rio de Janeiro 
registrou 86 mortes por co-
vid-19 e 2.024 novos casos 
da doença no período de 24 
horas e já são 18.969 pessoas 
que morreram em função do 
coronavírus e 277.439 casos. 
Mais 537 mortes estão sen-
do investigadas, sob suspei-
ta de terem sido causadas 
pela covid-19, e 253.225 
pacientes se curaram.

Parceria
O balanço de óbitos e 

casos feito pelos seis veículos 
de comunicação desde o dia 
8 de junho é uma iniciativa 
inédita em resposta à deci-
são do governo Jair Bolso-
naro de restringir o acesso a 
dados sobre a pandemia. De 
forma colaborativa, as infor-
mações necessárias são co-
letadas junto às secretarias 
de Saúde dos 26 Estados e do 
Distrito Federal. O projeto se 
manteve após o governo re-
cuar e continuar divulgando 
os registros.

Segundo o Ministério 
da Saúde, 31.553 novos 
casos e 734 óbitos foram 
registrados nas últimas 
24 horas e são, ao todo, 
5.000.694 pessoas infecta-
das e 148.228 mortes. 

Ludimila Honorato  
Agência Estado

O presidente Jair Bolso-
naro encaminhou, de forma 
oficial, a indicação do secre-
tário-geral da Presidência da 
República, ministro Jorge Oli-
veira, para uma vaga no Tribu-
nal de Contas da União (TCU). 
O anúncio foi feito em uma pu-
blicação nas redes sociais na 
tarde de ontem.  

"Encaminhei mensagem 
para o Senado Federal indican-
do o major R/1 PMDF, atual 
Ministro da Secretaria-Geral, 
Jorge Oliveira, para exercer o 
cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União", postou 
Bolsonaro no Twitter.

Oliveira é advogado e da 
reserva da Polícia Militar do 
Distrito Federal. Trabalhou por 
vários anos como assessor no 
gabinete do então deputado 
federal Jair Bolsonaro e do tam-
bém deputado federal Eduardo 
Bolsonaro, filho do presidente. 
Foi nomeado ministro-chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência 
em junho do ano passado, no 
lugar do general Floriano Pei-
xoto Neto. 

Para assumir uma vaga 
no TCU, Jorge Oliveira ainda 
precisará passar por uma sa-
batina, prevista para o próxi-
mo dia 20, e ser aprovado em 
plenário pelo Senado Federal. 
Ele deverá substituir o atual 
presidente do tribunal, José 

Múcio Monteiro, que vai se 
aposentar, mas ainda ficará na 
função até o dia 31 de dezem-
bro, quando completará seu 
mandato à frente do órgão.

O TCU é o órgão de contro-
le externo do Governo Federal 
e auxilia o Congresso Nacional 
no acompanhamento da execu-
ção orçamentária e financeira 
do país, realizando auditorias e 
podendo aprovar ou rejeitar as 
contas públicas da União.

O colegiado é composto 
por nove ministros: seis são 
indicados pelo Congresso Na-
cional, um pelo presidente da 
República e dois são escolhidos 
entre auditores e membros do 
Ministério Público que atua 
junto ao tribunal.

Oficializada a indicação de 
Jorge Oliveira para o TCU

Celso de Mello
é homenageado
no Supremo

Trump diz que 
vacina deve vir 
depois das eleições

O ministro Celso de Mello, 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), recebeu ontem 
uma homenagem anteci-
pada do plenário antes de 
deixar a Corte. Na próxima 
terça-feira (13), o ministro 
vai se aposentar. Mello está 
no STF desde 1989, quando 
foi nomeado pelo então 
presidente José Sarney. 
O ministro se aposentaria 
compulsoriamente em 1º 
de novembro ao completar 
75 anos, idade máxima 
para manutenção de ser-
vidores públicos na ativa, 
mas decidiu antecipar sua 
saída para a semana que 
vem. Mello deve participar 
amanhã (8) de sua última 
sessão no plenário do STF. 
Durante a sessão solene, 
todos os ministros e de-
mais autoridades ligadas 
ao Judiciário prestaram 
suas homenagens ao deca-
no da Corte. 
O presidente, ministro Luiz 
Fux, disse que Celso de Mel-
lo é fonte de orgulho para 
todos os brasileiros e que 
seus ensinamentos sempre 
serão um farol para todos 
os colegas.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, 
divulgou no Twitter um ví-
deo ontem no qual fala em 
um jardim da Casa Branca. 
Trump disse que se sentia 
muito bem, após ter con-
traído covid-19, e afirmou 
que uma vacina para o 
vírus deve estar disponível 
"logo depois da eleição", 
também ameaçando nova-
mente a China por sua su-
posta responsabilidade na 
pandemia.
Sem usar máscara na publi-
cação, Trump elogiou muito 
os medicamentos que rece-
beu no hospital há alguns 
dias, como o Regeneron. Ele 
disse que planeja disponi-
bilizar esses medicamentos 
para todos os americanos. 
Trump afirmou que, para 
ele, as terapias são muito 
mais importantes do que 
a vacina, mas o presidente 
também invocou seu papel 
para acelerar o processo 
de pesquisa e aprovação 
do imunizante, lembrando 
que há várias vacinas nas 
etapas finais de testes.
Em sua fala, Trump disse 
que a vacina poderia estar 
pronta antes da eleição, 
mas afirmou que "a política 
se envolve", o que atrasaria 
um pouco o processo. Ele 
não explicou o que causaria 
esse atraso.

Curtas
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Técnica da Seleção Brasileira Feminina Sub-17, Simone Jatobá, faz observação da atividade no Mangabeirão

Jogadoras do Auto voltam a
treinar para jogo com o Bahia

Na reta final de prepara-
ção para a sequencia na Série 
A2 do Campeonato Brasilei-
ro contra o Bahia no próximo 
dia 24, o Auto Esporte rece-
beu essa semana a visita da 
técnica da Seleção Brasilei-
ra Sub-17 que participou 
de um dos treinamentos do 
time Campeão Paraibano em 
2019. A treinadora Simone 
Jatobá foi recebida pela co-
missão técnica comandada 
pelo técnico Guilherme Paiva 
e pôde avaliar as atletas do 
clube que representa o es-
tado nas disputa da segunda 
divisão nacional.

Visando a retomada 
da Série A2, o Auto Esporte 
segue treinando no Manga-
beirão com o grupo formado 
por 28 atletas. O time fez sua 
última partida oficial no dia 
15 de março – com vitória 
diante do Náutico-PE por 3 
a 1, fora de casa -, data em 
que a CBF decretou a para-
lisação do futebol no Brasil. 
Agora o time retornará para 
a disputa nacional já pegan-
do o favorito do Grupo C da 
competição, o Bahia, que 
também venceu sua única 

partida pelo placar de 8 a 0 
contra a UDA-AL.

De acordo com Guilher-
me Paiva, a equipe está pró-
xima de sua melhor condição 
para a estreia e segue trei-
nando firme dentro de cam-
po. Ele também informou 
que o clube está finalizando 
o processo de assinatura de 
contrato com as atletas e to-
das devem estar regulariza-
das no Boletim Informativo 
Diário (BID) da CBF. 

“Estamos agora finali-
zando alguns contratos para 
que todas as atletas sejam 
regularizadas no BID. Nos 
treinamentos estamos traba-
lhando de segunda à sábado, 
sendo alguns dias em dois pe-
ríodos e dia 25 acredito que 
estaremos bem para fazer 
uma boa reestreia na com-
petição e pegar essa pedreira 
que é o Bahia”, afirmou.

E foi justamente nesse 
processo de treinamentos 
que a equipe recebeu a visi-
ta da técnica Simone Jatobá, 
algo que, segundo Guilher-
me Paiva, serviu para mo-
tivar as atletas e também 
confirmar a qualidade do 
grupo montado pelo Auto 
Esporte. Com um grupo de 
atletas muito jovem, o técni-

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Dois jogos hoje
pelo Brasileirão

Dois jogos complementam 
hoje a décima quarta rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série A. Na Arena da Baixada, 
às 19h, o Athletico-PR rece-
be o Ceará. As duas equipes 
estão empatadas em pontos, 
14, cada uma, e lutam para 
se afastar da zona de rebai-
xamento. A outra partida 
vai acontecer em Bragança 
Paulista, no Estádio Nabi Abi 
Chedid, às 21h, quando o Bra-
gantino medirá forças contra 
o Internacional. O Bragantino 
está na zona de rebaixamento 
e o time gaúcho na parte de 
cima da tabela.

Torcida invade o
treino do Cruzeiro

Em dia de eleição no Cruzeiro, 
os jogadores e os membros da 
comissão técnica foram sur-
preendidos, ontem, com uma 
invasão de torcedores, no CT 
Toca da Raposa II. A Polícia 
Militar precisou ser chamada 
para conter os cerca de 30 in-
vasores. Em vídeos divulgados 
nas redes sociais, é possível 
ver policiais conversando e 
impedindo a passagem dos 
torcedores, já dentro do CT. 
De acordo com a PM, a inva-
são ocorreu entre 9h e 10h, 
quando os jogadores ainda 
não haviam iniciado o treino.

Goleiro é a única
dúvida de Tite 

Tite já tem praticamente 
definida a escalação da 
Seleção Brasileira para o 
primeiro jogo das Elimina-
tórias da Copa do Mundo de 
2022, no Catar. O adversá-
rio será a Bolívia, amanhã, 
na Arena do Corinthians, a 
partir das 21h30. A indefi-
nição está apenas no gol 
entre Weverton, Santos e 
Ederson. Nas demais posi-
ções serão  Danilo, Marqui-
nhos, Thiago Silva e Renan 
Lodi; Casemiro; Bruno 
Guimarães, Philippe Cou-
tinho, Everton Cebolinha e 
Neymar; Roberto Firmino. 

Talles Magno na
Seleção Sub-20

O técnico André Jardine anun-
ciou a primeira convocação da 
seleção brasileira sub-20 neste 
ano. Gabriel Veron, do Pal-
meiras, Kaio Jorge, do San-
tos, e Talles Magno, do Vasco, 
estão entre os destaques da 
lista de 23 jogadores que vão 
disputar dois jogos-treino no 
fim deste mês. A seleção vai 
enfrentar o time sub-23 do 
Corinthians no dia 28, às 16 
horas, e o Ituano no dia 31, às 
10h. Ambos os jogos serão dis-
putados no estádio Municipal 
Doutor Novelli Júnior, em Itu. 
Os jogadores vão se apresen-
tar ao treinador no dia 21.

Curtas

co do alvirrubro, que recen-
temente havia criticado as 
convocações da Seleção Bra-
sileira pela ausência de jo-
gadoras que atuam no Nor-
deste, acredita que agora as 
jogadoras da Paraíba devem 
ser lembradas nas próximas 
convocações.

“Foi um momento im-
portante e que serviu para 
motivar nossas jogadoras. 
Temos um elenco repleto de 
atletas de qualidade e muito 
potencial que não estavam 
sendo vistas pela Seleção 
Brasileira. Cobrei bastante 
sobre a ausência de jogado-

ras do Nordeste na última 
convocação, pois a Seleção 
não era brasileira e sim do 
eixo Sul-Sudeste. Parece que 
fomos ouvidos e agora acre-
dito que tanto nossas jogado-
ras quanto a das outras equi-
pes da região devem passar a 
ser lembradas”, comentou.

Atletas estão intensificando os treinamentos para o retorno do futebol feminino nacional da Série A2 a partir do dia 24

Foto: Instagram/Auto Esporte

Ceaf-PB faz novas avaliações com árbitros

Desde a última segun-
da-feira foram iniciados os 
treinamentos físico e técni-
cos para os árbitros e assis-
tentes de futebol na Paraíba 
que desejam participar da 
equipe da Comissão Esta-
dual de Arbitragem de Fu-
tebol da Paraíba (CEAF-PB) 
que irá atuar nos jogos do 
Campeonato Paraibano de 
2021 e demais competições 
organizadas pela Federação 
Paraibana de Futebol, bem 
como em disputas regional e 
nacional. No próximo dia 15 
acontecerá a segunda sessão 
de treinos na praia do Cabo 
Branco, em João Pessoa. 

Os treinos fazem parte 
de uma programação es-
tabelecida desde o mês de 
agosto, ainda durante a pa-
ralisação do futebol e que 

culminará com as avaliações 
finais que ocorrerão em de-
zembro. O processo de trei-
namento para a arbitragem 
do Estado visando a tem-
porada de 2021 foi iniciado 
com a realização de cursos e 
palestras online. Ao todo, fo-
ram realizados 14 encontros 
virtuais com temas variados 
incluindo desde orientações 
para o preenchimento de sú-
mulas até palestras motiva-
cionais para os profissionais 
do apito.

De acordo com Arthur 
Alves, presidente da comis-
são, o foco é garantir uma ar-
bitragem de excelência onde 
os profissionais estejam 
preparados tanto na parte 
física, quanto técnica. “Nós 
iniciamos esse processo des-
de o período de paralisação 
do esporte e temos feito todo 
o acompanhamento junto 
da nossa arbitragem desde 

então. Seguimos no proces-
so de avanço e melhoria na 
preparação de nossos pro-
fissionais e agora passamos 
para os treinamentos físico e 

técnicos que visam preparar 
os árbitros e assistentes para 
tomarem decisões rápidas 
dentro das situações de jogo 
com precisão. Temos tido até 

aqui um ótima adesão por 
parte dos profissionais e o 
nível do grupo é excelente. 
Estamos no caminho certo”, 
afirmou Arthur.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: FPF/Divulgação

Arthur Alves e a presidente Michele Ramalho em conversa com os árbitros paraibanos em atividade na praia

Acabou o prazo para 
impugnação das chapas 
que vão concorrer às elei-
ções do Botafogo. Ficou 
decidido que concorrerão 
ao pleito duas chapas, uma 
encabeçada pelo candidato 
à presidência executiva, Or-
lando Soares, representan-
do a situação, denominada 
“Belo para Todos”, e outra 
encabeçada por Alexandre 
Cavalcanti, denominada 
“Belo de verdade”. As elei-
ções para o conselho deli-
berativo serão realizadas 
no próximo domingo, das 

9 às 12 horas, na Maravilha 
do Contorno. Serão eleitos 
50 conselheiros, que vo-
tarão para a formação da 
diretoria do conselho, e no 
dia 25 deste mês escolhe-
rão o próximo presidente e 
vice da diretoria executiva, 
para o biênio 2020/2022.

Nesta quinta-feira, a 
comissão eleitoral vai di-
vulgar a lista real dos sócios 
aptos a votar. O prazo para 
comprovação da documen-
tação exigida dos sócios 
para o direito a voto termi-
nou nessa quarta-feira. A 
comissão eleitoral é com-
posta pelos conselheiros 
Flávio Wanderley da Nó-

brega Cabral de Vasconce-
los e José Di Lorenzo Serpa 
Filho, além do representan-
te da OAB, Gervásio Farias. 
Nas eleições dos conselhei-
ros, que será realizada no 
domingo, os sócios podem 
votar em qualquer inte-
grante das duas chapas, e 
terá de escolher 50 candi-
datos.

Preparação
Apesar do clima polí-

tico efervescente, que vem 
atingindo todos os setores 
do clube, o futebol tenta 
se blindar e evitar danos 
maiores para a equipe, que 
já sente os efeitos e não vem 

fazendo uma boa campa-
nha na Série C. A diretoria 
contratou 2 novos jogado-
res esta semana, o atacante 
David Batista de 31 anos e 
o zagueiro Rodrigo, de 33 
anos. 

O atacante estava no 
Taubaté de São Paulo e já 
foi campeão da Série D pelo 
Volta Redonda, em 2016. 
Ele já jogou no Remo, Jo-
inville, Cuiabá, Sampaio 
Corrêa, dentre outros. 
David também teve uma 
passagem pelo futebol do 
Equador, Portugal e Arábia 
Saudita. Já o zagueiro, esta-
va no Brasiliense, mas teve 
passagem no Santo André 

de São Paulo, Paraná e ope-
rário-PR. Neste último, ele 
foi campeão da Série C, em 
2018.

O zagueiro Rodrigo já 
está inscrito no BID da CBF, 
desde a última terça-feira. A 
diretoria corre para regula-
rizar a situação do atacante 
David Batista, para que am-
bos estejam à disposição do 
técnico Rogério Zimmer-
mann para a partida deste 
sábado, contra o Ferroviá-
rio, no Almeidão, pela dé-
cima rodada do Brasileiro 
da Série C. O Belo tem que 
vencer para não terminar a 
rodada na zona de rebaixa-
mento.

Belo divulga lista de sócios para a eleição
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Galo joga contra o Imperatriz a partir das 20h, no Amigão, em jogo atrasado ainda da primeira rodada da Série C

Treze tem a chance de deixar
hoje a zona de rebaixamento

O Treze tem hoje a chan-
ce de sair da zona de rebai-
xamento do Campeonato 
Brasileiro da Série C. Em jogo 
adiado da primeira rodada, o 
Galo vai enfrentar o Impera-
triz do Maranhão, às 20 ho-
ras, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande. O Galo tem 
7 pontos e ocupa a penúlti-
ma colocação, enquanto o 
adversário só tem um único 
ponto, não venceu ninguém 
e está na lanterna do gru-
po A, caminhando a passos 
largos de volta para a Série 
D. A arbitragem da partida 
será de um trio carioca, co-
mandado pela árbitra Rejane 
Caetano da Silva, e terá como 
assistentes Michael Correia e 
Gabriel Conti Viana.

Após o empate contra o 
Vila Nova em Goiânia e a vitó-
ria por 2 a 0 sobre o Botafogo, 
na última rodada, o ambiente 
no Treze mudou totalmente. 
Todos acreditam que hoje o 
time sai da zona de rebaixa-
mento e começará o segundo 
turno mirando o G4. Desde 
a chegada do técnico Már-
cio Fernandes, a equipe vem 
mostrando um crescimento e 

os novos reforços do clube co-
meçam a se encaixar no siste-
ma de jogo e entrosar com os 
demais companheiros.

Para o jogo desta quin-
ta-feira, o técnico Márcio 
Fernandes não terá o ata-
cante Douglas Lima, que 
levou o terceiro cartão ama-
relo contra o Botafogo. Em 

seu lugar deverá entrar Pa-
cker. O treinador ainda tem 
as opções de Bruno Mota e 
Bruno Menezes para a fun-
ção. Por outro lado, os late-
rais Léo Pereira e Gilmar re-
tornam à equipe e deverão 
ser titulares.

O Treze deverá entrar 
em campo com a seguin-

te escalação: Andrey, Léo 
Pereira, Alisson Cassiano, 
Nilson Junior e Gilmar; Rob-
son, Vinícius Barba, Douglas 
Packer e Bruno Mota (Bru-
no Menezes); Gilvan e Fron-
tini (Cláudio Muricy).

No Imperatriz, ninguém 
sabe explicar o péssimo de-
sempenho da equipe, que vem 

melhorando as atuações após 
a entrada do técnico Estevam 
Soares, mas não o suficien-
te para vencer. O clube subiu 
para a Série C em 2018, e no 
ano passado, fez uma excelen-
te campanha, quando passou 
para a segunda fase da com-
petição e perdeu a vaga do 
acesso para o Juventude.

Este ano, o clube resol-
veu terceirizar o futebol e o 
resultado tem sido catastró-
fico. O técnico vem pedindo 
reforços e o time é um sério 
candidato ao rebaixamento 
antecipado. Apesar do mo-
mento delicado, os jogado-
res acreditam na virada, já a 
partir destas duas partidas 
contra o Treze, nesta quin-
ta-feira e no próximo do-
mingo, em Imperatriz.

A equipe tem dois jogos 
atrasados a cumprir, o des-
ta quinta-feira e o do dia 14 
de outubro contra a Jacui-
pense. O clube vem de uma 
derrota para o Manaus, por 
1 a 0, fora de casa, quando 
o time jogou sua melhor 
partida e vendeu caro a der-
rota. Por pouco, não conse-
guiu o empate. 

Acreditando que é pos-
sível vencer o Treze em 
Campina Grande, o técnico 
Estevam Soares mantém 
um mistério e não divulga 
a escalação da equipe até 
momentos antes da parti-
da. O Cavalo de Aço prome-
te não ser um adversário 
tão fácil para o Galo, como 
muita gente pensa, se base-
ando na campanha do clube 
até aqui.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Cuidar da própria saúde é uma prova de amor. O autoexame é um primeiro 
passo. Tão importante quanto ele é manter uma alimentação saudável, 
fazer exercícios e visitar o ginecologista regularmente. Esteja em dia com você. 
Quem descobre o câncer de mama cedo, tem 95% de chances de cura.

Outubro Rosa.
Mês de prevenção ao câncer de mama.

Foto: Instagram/trezefcoficial

Treino dos jogadores do Galo no 
palco do jogo desta noite contra 
o Imperatriz, confronto atrasado 
ainda da primeira rodada 
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Em setembro

Produção de veículos tem 
alta de 4,4%, diz Anfavea

Em setembro, a produ-
ção de veículos aumentou 
4,4% ante agosto, totali-
zando 220.162 unidades. 
Segundo a Associação Na-
cional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (An-
favea), embora tenha havido 
melhora no índice, o nível 
ficou 11% abaixo do regis-
trado em setembro de 2019. 

O acumulado do ano 
também apresentou saldo 
negativo (41,1%), influen-
ciado pelas flutuações eco-
nômicas geradas pela pan-
demia de covid-19. Com 
queda acumulada de 32,3%, 
o mercado interno fechou 
setembro com 207.710 uni-
dades licenciadas, informou, 
ontem (7), em São Paulo, a 
Anfavea.

Para ela, um dos prin-
cipais fatores desfavoráveis 
são as exportações, que não 

têm evoluído e podem en-
cerrar o ano com o pior re-
sultado do século. A baixa 
acumulada é de 38,6% e de 
16,7%, na comparação com 
setembro de 2019. Ao todo, 
em setembro, foram ven-
didos 30.519 veículos para 
clientes do exterior, que re-
presentam um volume 8,5% 
maior do que o de agosto.

De agosto para setem-
bro, também houve um 
incremento de 28,9% no 
volume de caminhões (9,4 
mil unidades) e de 14,3% 
no de ônibus produzidos (2 
mil unidades). No segmen-
to de máquinas agrícolas e 
rodoviárias, a expansão foi 
de 4,7%.

Projeção
A Anfavea avalia que 

a indústria deve encerrar 
2020 com um desempenho 
um pouco mais satisfatório 
do que o estimado na meta-
de do ano. Naquele período, 

calculava-se uma queda de 
40% na produção, que agora 
foi revisada para 35%, de 
modo que o total deve ser 
de 1,915 milhão de unida-
des produzidas. Se isso se 
confirmar, será o pior resul-
tado das montadoras desde 
2003. 

A expectativa da Anfavea 
para o mercado interno de 
autoveículos novos (automó-
veis, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus) é de 1,925 
milhão de unidades licencia-
das no ano, queda de 31% e 
pior resultado desde 2005. 

Já as exportações de-
vem somar 284 mil unida-
des, 34% a menos do que o 
total do ano anterior. Esse 
nível é o mais baixo desde 
1999. Para o setor de máqui-
nas agrícolas e rodoviárias, 
as projeções são levemente 
melhores, com crescimento 
de 5% nas vendas e quedas 
de 4% na produção e de 
31% nas exportações.

A expectativa para o mercado interno de autoveículos novos é de 1,925 milhão de unidades licenciadas no ano

Andreia Verdélio
Agência Brasil

O número de mamografias 
realizadas pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) caiu entre janei-
ro e julho deste ano, em compa-
ração com os anos anteriores. 
O número de mamografias rea-
lizadas até julho de 2020 foi de 
1,1 milhão, contra 2,1 milhões 
nos mesmos períodos de 2018 
e 2019.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a pandemia de 
covid-19 foi o fator principal 
para a diminuição da procura 
por esse serviço, ainda que 
as unidades de saúde tenham 
mantido o atendimento e a ofer-
ta de tratamento às pacientes.

Durante o lançamento da 
campanha Outubro Rosa, o 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse que ficou claro 
a diminuição dos atendimentos, 
não só de câncer, mas de todas 
as doenças. “Esse represamento 
de atendimentos e a nova ação 
que temos que fazer para dar 
vazão às demandas futuras 
chama-se segunda onda. Não é 

o repique da pandemia, é exata-
mente as doenças e tratamen-
tos que foram interrompidos 
ou não foram começados. Esse 
é o desafio do SUS”, destacou.

Apesar dos problemas 
trazidos pela pandemia, o Mi-
nistério da Saúde destaca que 
em 75,54% dos atendimentos 
realizados neste ano, o tempo 
de até 60 dias entre o diagnós-
tico e o tratamento em todos os 
estágios do câncer de mama no 
SUS foi respeitado, conforme 
preconiza a Lei nº 12.732, de 
2012. Em 2019, esse índice 
ficou em 57,32%.

Com o slogan “Cuidado 
com as Mamas, Carinho com 
seu Corpo”, a campanha do Ou-
tubro Rosa de 2020 busca cons-
cientizar as mulheres sobre a 
importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce da doença. 
No âmbito do SUS, o controle 
passa pelo diagnóstico precoce 
na Atenção Primária à Saúde e 
pelo rastreio mamográfico.

A recomendação é que mu-
lheres sem sintomas ou sinais 
de doença com idade entre 50 
a 69 anos façam a mamografia a 

cada dois anos. Ao ser atendida 
na Unidade Básica de Saúde, 
independentemente do motivo 
da procura, toda mulher nessa 
faixa etária deve ser abordada 
para a realização do exame.

De acordo com estima-
tiva do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), órgão vinculado 
ao Ministério da Saúde, o Bra-
sil terá em 2020 mais de 66,2 
mil novos casos de câncer de 
mama, que podem evoluir de 
diferentes formas. Por isso, a 
campanha alerta que para que 
as mulheres fiquem atentas ao 
próprio corpo.

“As usuárias devem ser 
empoderadas para que elas 
possam perceber as alterações 
no próprio corpo, uma vez 
que a autonomia do cidadão 
também passa pelo autocui-
dado. Nossas mulheres devem 
ser orientadas a examinar as 
mamas por ocasião da sua 
avaliação mensal, após o tér-
mino da menstruação e uma 
vez ao ano na consulta com o 
ginecologista”, explicou o dire-
tor do Departamento de Ações 
Estratégicas, Antônio Braga. Agência Brasil 

Daqui para a frente, em todos 
os desastres envolvendo animais, 
a fauna deve sofrer impacto muito 
menor porque os profissionais do 
setor contam agora com um docu-
mento ao qual podem recorrer – o 
Plano Nacional de Contingência de 
Desastres em Massa Envolvendo 
Animais, aprovado nesta semana 
pelo Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV).

O plano traz orientações para 
a atuação dos profissionais em 
cenários dessa natureza, com di-
retrizes sobre como conduzir o 
resgate, a assistência veterinária, 
a manutenção e o destino de ani-
mais domésticos e silvestres.

Publicado anteontem (6), o 
plano já está em vigor e pode ser 
acessado gratuitamente no site do 
CFMV por médicos veterinários e 

zootecnistas e cidadãos brasilei-
ros, em geral. O documento tem 22 
anexos que vão orientar e auxiliar 
os profissionais no trabalho de 
resgate de animais.

Como ainda não existe legisla-
ção que trate da matéria, o plano ser-
ve como diretriz técnica do trabalho 
de resgate da fauna. “É uma orienta-
ção em forma de diretriz, mas não 
tem obrigatoriedade, porque não tem 
nada previsto em lei ainda”, disse on-
tem  à Agência Brasil a presidente do 
Grupo de Trabalho de Desastres em 
Massa Envolvendo Animais (GTDM) 
do CFMV, Laiza Bonela.

As primeiras atuações de 
médicos veterinários no Brasil 
em defesa e resgate de animais 
vítimas de catástrofes ocorreram 
em 2011, durante as enchentes e 
deslizamentos de terra erm muni-
cípios da região Serrana do Rio de 
Janeiro. As ações se repetiram com 
o rompimento de barragens em 

Mariana, em 2015, e em Bruma-
dinho, em 2019, ambos em Minas 
Gerais, até chegar, neste ano aos 
incêndios no Pantanal.

Segundo Laíza, foi só em 2019, 
a partir do desastre de Brumadi-
nho, que começou a ser elaborado 
o plano de contingência em virtude 
de um cenário que se repetiu e que 
tinha sido vivenciado em Mariana, 
em 2015. Como em 2019 não havia 
nenhum documento norteador, o 
rompimento da barragem de re-
jeitos de mineração do Córrego do 
Feijão, em janeiro do ano passado, 
em Brumadinho, serviu como ponto 
de partida para que se começasse 
a pensar nisso. “A partir desse mo-
mento, o grupo foi instituído e come-
çou a construir o plano”. O trabalho 
se estendeu durante 12 meses.

Objetivos
Laiza Bonela disse que o pla-

no tem três grandes objetivos. O 

primeiro é ser uma diretriz, um 
documento norteador para qual-
quer tipo de desastre dentro do 
Brasil para orientar os profissio-
nais a como agir, tanto durante o 
desastre quanto depois. “A gente 
fala que é nas ações de prevenção 
e de resposta.”

O segundo objetivo é sensibi-
lizar os profissionais e os conse-
lhos locais. O grupo de trabalho 
percebeu que o estado de Minas 
Gerais é muito sensibilizado por-
que ali ocorrem muitos desas-
tres. “Mas isso não pode parar em 
nós, porque todos os estados são 
vulneráveis. Percebemos que era 
preciso descentralizar essa atua-
ção de forma que o documento 
sensibilizasse os quatro cantos do 
nosso país”.

O terceiro objetivo, que está 
sendo buscado agora, é a capaci-
tação profissional, que deve ser 
levada para todo o país, para que 

todos saibam usar o documento, 
como articular o plano, como tra-
balhar com ele.

Laiza Bonela disse esperar 
que, com o plano, os animais ví-
timas de desastres possam ser 
“assistencializados” de forma mais 
rápida e ter a sua dignidade asse-
gurada, ser atendidos por “profis-
sionais que olhem para eles como 
parte do problema e não como 
uma distração, como já aconteceu”.

Segundo Laiza, o plano de 
contingencia vem para mostrar 
a importância dos animais. “Os 
animais não são uma distração; 
eles fazem parte do nosso ecossis-
tema, fazem parte da saúde única. 
Quando protejo os meus animais, 
também estou protegendo a saú-
de humana, a saúde ambiental. 
Os animais não podem ser mais 
negligenciados. Eles precisam ser 
olhados com todo respeito e dig-
nidade.”

Plano orientará ações de resgate de animais 
Alana Gandra
Agência Brasil

Foto: Agência Brasil

Número de procedimentos realizados até julho foi de 1,1 milhão, contra 2,1 milhões no mesmo período de 2019

Número de mamografias 
cai pela metade no Brasil

Promoção de hábitos saudáveis
O ministro destacou ainda que, 

além de pensar o câncer de mama, o 
Outubro Rosa está centrado no cuidado 
integral das pessoas para a promoção 
de hábitos de vida saudáveis, já que 
fatores como obesidade e consumo 
de álcool podem piorar os resultados 
e riscos para o câncer de mama. A 
estimativa é que cerca de 30% dos 
casos podem ser evitados com a ado-
ção de hábitos simples como praticar 
atividades físicas, alimentação saudável 
e controle de peso, evitar bebidas al-
coólicas e cigarros, amamentar e evitar 
hormônios sintéticos.

No caso da amamentação, estima-
se que o risco de desenvolver câncer de 
mama diminui de 4,3% a 6% a cada 12 
meses de duração da amamentação.

Nesse sentido, o Ministério da 

Saúde lançou ontem (7) a Portaria nº 
2.713/2020 que dispões sobre o paga-
mento por desempenho, no âmbito do 
Programa Previne Brasil.

O secretário de Atenção Primária 
à Saúde, Raphael Parente, explicou 
que os municípios e o Distrito Fe-
deral deverão realizar atividade em 
relação ao cuidado de saúde da po-
pulação. Essas ações gerarão indica-
dores e, a partir deles, as localidades 
receberão um incentivo financeiro do 
governo federal.

No caso da saúde da mulher, há 
dois indicadores importantes, segun-
do ele: a proporção de gestantes com 
pelo menos seis consultas de pré-natal 
realizadas e a cobertura de exame ci-
topatológico, para detecção de câncer 
de colo de útero.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para confecção de fardamentos para os programas 
socioassistenciais vinculados a Secretaria de Assistência Social de Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00025/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00331/2020 - 07.10.20 –UZE 

BRINDES E UNIFORMES LTDA – R$ 5.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para realização de serviço de revitalização do piso 
do Centro de Saúde da Mulher localizado no Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00112/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00328/2020 - 07.10.20 - 

AUGUSTO CESAR SOUTO DOS SANTOS - R$ 1.514,09.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Motocicletas para Atender as Necessidades da Secretaria de Saúde 
- Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00115/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00330/2020 - 07.10.20 - 

PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA - R$ 32.370,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃOBILATERALDO CONTRATO Nº. 00246/2020(DV 00071-2020)

OBJETO:Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento e instalação de forro PVC, desti-
nado à Secretaria de Educação - Areia/PBFUNDAMENTO LEGAL:artigo 79, II, da Lei nº. 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA:acordo entre as partes de rescisão contratual. RESCINDIDAS:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AREIA/PB e SST CONSTRUTORA EIRELI - ME; CNPJ nº 02.627.856/0001-17. 
DATA: 07/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares 
para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues, Areia/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 08 de Outubro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia civil, para 
prestar serviços na Construção do Sistema de Abastecimento D’água na Comunidade de Carnaúba, 
localizada na zona rural do município de Araruna/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e res-
pectivo valor total da contratação: LINK ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Valor: R$ 
739.033,95. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 05 de outubro de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2020

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 DP00008/2020, 
que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços técnicos especializados na Re-
alização de Cirurgia Geral de caráter eletivo, visando atender a demanda reprimida e emergencial 
em detrimento a fila de espera nos hospitais conveniados com o SUS, que tiveram seus agenda-
mentos suspensos por motivo da COVID-19, de pessoas carentes deste Município; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: INSTITUTO WALFREDO GUEDES 
PEREIRA - R$ 122.850,00.

Araruna - PB, 06 de outubro de 2020
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços técnicos especializados na Rea-

lização de Cirurgia Geral de caráter eletivo, visando atender a demanda reprimida e emergencial em 
detrimento a fila de espera nos hospitais conveniados com o SUS, que tiveram seus agendamentos 
suspensos por motivo da COVID-19, de pessoas carentes deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: Orçamento de 2020 Recursos Próprios do 
Município de Araruna 03.000 – Fundo Municipal de Saúde 10 302 0012 2067– Coordenação das 
atividades do bloco média e alta complexidade Elemento de Despesa: 33.90.39.99 – Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00045/2020 - 06.10.20 - INSTITUTO 
WALFREDO GUEDES PEREIRA - R$ 122.850,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 13:30 horas do dia 21 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa jurídica para 
realização de serviços de manutenção de equipamentos odontológicos e equipamentos hospitalares 
conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.
com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 08 de Outubro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares 
para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues, Areia/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 08 de Outubro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00006/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto nº 9.412/2018.
 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com levantamento topográfico 

de pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de Aguiar – PB, atendendo soli-
citação da Subsecretária de Infraestrutura, conforme especificações no contrato, pela contratação 
direta com a empresa CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - EPP, cadastrada no CNPJ nº 
14.313.179/0001-41, com o valor Global de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

   RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado.  

 Aguiar - PB, em  07 de Outubro de 2020.
 LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 020/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil para execução das obras de Pavi-

mentação de Vias Públicas no Distrito de Canafístula e na Sede do Município de Alagoa Grande.
 HOMOLOGAÇÃO
 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório 

em epígrafe a empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI, no valor total de R$ 
213.999,18 (Duzentos e treze mil novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos). 

 Alagoa Grande(PB), 5 de outubro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 36/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI, CNPJ nº 17.809.782/0001-07.
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil para execução das obras de Pavi-

mentação de Vias Públicas no Distrito de Canafístula e na Sede do Município de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 213.999,18 (Duzentos e treze mil novecentos e noventa e nove reais e 

dezoito centavos).
FONTE DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 
VIGÊNCIA: 120 dias.

Alagoa Grande(PB), 5 de outubro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento dos documentos de HABILITAÇÃO, obtendo 
o seguinte: foi considerada HABILITADA a empresa ERIVALDO GOMES LACERDA MEI, cadastrada 
no CNPJ nº 25.226.938/0001-55, foi considerada INABILITADA a empresa EFEMBERG RODRIGUES 
DA ESILVA, cadastrada no CNPJ nº 33.244.194/0001-20. Abre-se vistas aos interessados do inteiro 
teor da decisão do Pregoeiro substituto e equipe de apoio. 

           Aguiar-PB, 07 de Outubro de 2020
  Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00006/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 

24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.412/2018 e do parecer jurídico exarado no referido 
processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo 
em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00006/2020, HOMO-
LOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela contratação de empresa para prestação de serviços 
com levantamento topográfico de pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de 
Aguiar-PB, atendendo solicitação da Subsecretaria de Infraestrutura, neste município, a empresa 
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - EPP, cadastrada no CNPJ nº 14.313.179/0001-41, com 
o valor Global de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

            Aguiar, em  07 de Outubro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2020 – SRP
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-
CO e comunica aos interessados que em virtude de não atendimento ao prazo legal, fica republicada 
a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 045/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é Sistema de Registro de Preços para possível aquisição de móveis para escritório, equipamentos 
de informática e eletrodomésticos. Data de abertura: 21/10/2020 às 10h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do desterro 1040, Bairro Novo, no horário das 
7:00 à 12:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. 

Boqueirão, 07 de outubro de 2020. 
Crystiane Gomes Bezerra 

– Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 015/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DO PSF LAJES, NESTE MUNICÍPIO. Data de abertura: 23/10/2020 às 10h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 

Boqueirão, 07/10/2020. 
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente-CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 
vestiário e arquibancada coberta, localizada na Aldeia São Francisco, neste munícipio. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: POLYEFE CONSTRUCOES, 
LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Valor: R$ 145.467,46. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 07 de Outubro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma e Ampliação 
do Centro de Imagem, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n – Centro – Belém/PB, conforme 
Operação n.º 0903.004718/2020 – Ministério da Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00004/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIO / OUTROS: DOTAÇÃO CONSIG-
NADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2020. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.01 - Obras e 
Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM/PB e MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ sob 
o nº 20.010.332/0001-64 - CT Nº 00099/2020 – 05/10/2020 – R$ 310.354,02 (Trezentos e Dez Mil 
Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dois Centavos).

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Municipal de Licitação, sediada na Rodovia 
PB 018 – Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Outubro de 2020, licita-
ção modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços técnicos 
especializados de engenharia para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAÇÃO COMERCIAL 
DO MERCADO PÚBLICO DE CONDE/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 06 de Outubro de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOSN° 04/2020

Torna público que, através do(a)CPL, a Sessão Pública realizadano dia 02/10/2020 as9h00m. 
com o objetivo de: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, 
para empreitada por menor preço global: construção de uma Garagem Pública., foi suspensa, 
paraANALISE DAS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, O RESULTADO DA HABILITAÇÃO 
SERÁ PUBLICADO NA IMPRENSA OFICIAL e Uma nova reuniãoserá publicada posteriormente. 
Fundamento legal:LF n° 8.666/93 e suas redações posteriores.

Para Maiores informações:.
Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.
Email: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com

DUAS ESTRADAS- PB, 02de OUTUBROde 2020.
LUIZ CARLOSMALAQUIASDA SILVA

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviços de manutenção nas 

Escolas Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Dona Ines:06.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.3
61.2007.2013/12.361.2007.2014/12.361.2007.1008. ELEMENTO DE DESPESA:3390.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA e 4490.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 04/02/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT 
Nº 00119/2020 - 07.10.20 - ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA - R$ 174.751,85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2020, que objetiva: 
Aquisição parcelada de medicamentos destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica e SAMU 
deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 212.520,85; 
DROGAFONTE LTDA - R$ 41.998,90; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMEN-
TOS LTDA – EPP - R$ 41.809,60; PHARMAPLUS LTDA - R$ 5.284,70; RDF DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 2.158,50; WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 379.484,00.

Esperança - PB, 05 de Outubro de 2020. 
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: CONTRATO N.º 9912471505.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, cujo contrato está vigente até 04/10/2020 para 

prestação de serviços com o CORREIOS.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE 

LIMA. CONTRATADA: CORREIOS – SUPERINTENDÊNCIA EASTADUAL PARAÍBA – CNPJ: 
34.028.316/0019-32

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados e de extrema necessidade para admi-
nistração municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31/12/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços artesianos, conforme termo de 
referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00076/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento 
de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 00468/2020 - 06.10.20 - MJC CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 58.560,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 89.2018.
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 433/2018 datado de 03/10/2018 e com término de vigência em 03/10/2019 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 04/10/2020, celebrado inicialmente entre as partes, 
objetivando Contratação de empresa no ramo especializada para executar os serviços de coleta, 
transporte, tratamento e outros dos resíduos da Saúde, conforme termo de referência.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – FERNANDA MACEDO DE 
CASTRO. CONTRATADA: SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 07.575.881/0001-
18 – MARCUS AURÉLIO BRITO DE LUCENA FILHO

JUSTIFICATIVA: Considerando a vantajosa economicidade, além da essencialidade na pres-
tação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos 
estabelecimentos de saúde do município

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01/10/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 46.800,00 (Quarenta e Seis Mil e Oitocentos Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
 Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECOALIZADA NO ENCONTRO DE CONTAS 

PREVIDENCIARIO, EM ESPECIAL NO QUE COMPETE A PORTARIA 754/2018 DA RFB, TRA-
ZENDO UM MAIOR EQUILIBRIO FISCAL À EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00022/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy:04.000 – SE-
CRETARIA DE FINANCIAS–04.123.1002.2010– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE FINANCIAS 054 3390.39 00 001– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00082/2020 - 07.10.20 - PAIVA & BARROS SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS - R$ 9.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECOALIZADA NO ENCONTRO DE CONTAS 

PREVIDENCIARIO, EM ESPECIAL NO QUE COMPETE A PORTARIA 754/2018 DA RFB, TRA-
ZENDO UM MAIOR EQUILIBRIO FISCAL À EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00022/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy:04.000 – SE-
CRETARIA DE FINANCIAS–04.123.1002.2010– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE FINANCIAS 054 3390.39 00 001– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00082/2020 - 07.10.20 - PAIVA & BARROS SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS - R$ 9.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em orçamento e Projetos de engenharia, re-

ferente a Construção de um Portal na entrada, Reforma da Praça João Costa Brasileiro e Reforma 
da Praça Francisco Moreira de Lacerda, no município de Igaracy – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00023/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 
03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 032 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 
12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 323 3390.39 00 111 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00085/2020 - 07.10.20 
- JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI - R$ 9.860,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2020
A Secretaria de Saúde do Município de Ingá, torna público que realizará, através de sua Comissão 

Setorial de Licitação, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020, para Credenciamento de entidades para 
contratação de Procedimentos de Oftalmologia, para atender as necessidades da população do 
Município de Ingá, no dia 21/10/2020 às 10:30 horas, no Auditório da Secretaria de Saúde de Ingá. 
Rua Francisco Farias Braga, s/n, Jardim Farias – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) (83) 3394-2517, 
até o dia 20/10/2020.

Ingá(PB), 7 de outubro de 2020.
JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAÚJO

SECRETÁRIO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 129/2019 – Processo: 067/2019, Pregão Presencial 
nº 00037/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ e a empresa DENISE MOURA DO 
NASCIMENTO. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato, iniciando em 31/08/2020 até 31/12/2020, 
com acréscimo do valor em mais R$ 19.960,00 (Dezenove mil novecentos e sessenta reais). 

Ingá(PB), 18 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09070/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09024/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2019/029032
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

MANUTENÇÃO (INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, A 
FIM DE ATENDER A TODOS OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DE ENSINO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09024/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: RILDO CAVALCANTE FERNANDES JÚNIOR EPP CNPJ: 01.091.310/0001-21 FONE/
FAX: (83) 3321-0874/ 98812-2576 END.: Rua Prefeito Severino Bezerra Cabral, 3800, Campina 
Grande – PB CEP: 58408-000 EMAIL: gilsoncgouveia@hotmail.com

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

LOTE 03

1 Unid.

Adaptador flange 
anel de vedação 
p/ caixa d’água 20 
mm

200 R$ 5,00 (Cin-
co reais).

R$ 1.000,00 
(Um mil reais). KRONA

2 Unid.

Adaptador flange 
anel de vedação 
p/ caixa d’água 25 
mm

100

R$ 5,76 (Cin-
c o  r e a i s  e 
setenta e seis 
centavos).

R $  5 7 6 , 0 0 
(Quinhentos e 
setenta e seis 
reais).

KRONA

3 Unid.

Adaptador flange 
anel de vedação 
para caixa d’água 
32 mm

50

R$ 8,50 (Oito 
reais e cin-
quenta centa-
vos).

R $  4 2 5 , 0 0 
(Quatrocentos 
e vinte e cinco 
reais). KRONA

4 Unid

Adaptador flange 
anel de vedação 
para caixa d’água 
40 mm

50 R$ 10,00 (Dez 
reais.)

R $  5 0 0 , 0 0 
(Quinhentos 
reais). KRONA

5 Unid

Adaptador flange 
anel de vedação 
para caixa d’água 
50 mm

50
R $  1 5 , 0 0 
(Quinze re-
ais).

R$ 750,00 (Se-
tecentos e cin-
quenta reais). KRONA

6 Unid

Adaptador flange 
anel de vedação 
para caixa d’água 
60 mm

50 R$ 19,00 (De-
zenove reais).

R $  9 5 0 , 0 0 
(Novecentos 
e c inquenta 
reais). KRONA

Valor Total Lote 03 R$ 4.201,00 (Quatro mil, duzentos e um reais)
LOTE 08

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

1
Unid.

Caixa de descar-
ga externa (cor 
branca)

1.500

R$ 23,44 (Vin-
te e três reais 
e quarenta e 
quatro centa-
vos).

R$ 35.160,00
(Trinta e cin-
co mil, cento 
e  s e s s e n t a 
reais)

GRAMPLAST

Valor Total Lote 08: R$ 35.160,00 (Trinta e cinco mil, cento e sessenta reais)
LOTE 09

LOTE UNID. PRODUTO /
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

1 Unid. Caixa d’água fibra 
1.000 litros 10

R $  2 7 3 , 6 6 
(Duzentos e 
setenta e três 
reais e ses-
senta e seis 
centavos).

R$ 2.736,60
(Dois mil, sete-
centos e trinta 
e seis reais e 
sessenta cen-
tavos).

DAQUA

3 Unid. Caixa d’água fibra 
2.000 litros 10

R $  5 2 2 , 4 0 
(Quinhentos e 
vinte e dois re-
ais e quarenta 
centavos).

R$ 5.224,00
(Cinco mil, du-
zentos e vinte 
e quatro reais).

FORTLEV

4 Unid. Caixa d’água fibra 
3.000 litros 10

R $  9 5 9 , 6 7 
(Novecentos 
e cinquenta 
e nove reais 
e sessenta e 
sete centa-
vos).

R$ 9.596,70
( N o v e  m i l , 
quinhentos e 
noventa e seis 
reais e setenta 
centavos).

FORTLEV

5 Unid. Caixa d’água fibra 
5.000 litros 5

R$ 1.257,16 
( U m  m i l , 
duzentos  e 
cinquenta e 
sete reais e 
d e z e s s e i s 
centavos).

R$ 6.285,80
(Seis mil, du-
zentos e oi-
tenta e cinco 
reais e oitenta 
centavos).

FORTLEV

6 Unid. Caixa d’água fibra 
510 litros 10

R $  1 7 5 , 2 3 
(Cento e se-
tenta e cinco 
reais e vinte 
e três centa-
vos).

R$ 1.752,30
(Um mil, sete-
centos e cin-
quenta e dois 
reais e trinta 
centavos).

DAQUA

Valor Total Lote 09: R$ 31.195,40 (Trinta e um mil, cento e noventa e cinco reais e qua-
renta centavos).

LOTE 35

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

1
Unid.

Tampa Cega qua-
drada branca 150 
mm

20 R$ 9,00 (Nove 
reais).

R$ 180,00
(Cento e oiten-
ta reais).

PLUZIE

2
Unid.

Tampa cega redon-
da branca 100 mm

20

R$ 3,11 (Três 
reais e onze 
centavos).

R$ 62,20
(Sessenta e 
dois reais e 
v inte centa-
vos).

PLUZIE

3 Unid. Tampa cega redon-
da branca 150 mm

20

R$ 6.99 (Seis 
reais  e no-
venta e nove 
centavos).

R$ 139,80
(Cento e trinta 
e nove reais e 
oitenta centa-
vos).

PLUZIE

Valor Total Lote 35: R$ 382,00 (Trezentos e oitenta e dois reais).
LOTE 58

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

1
Unid.

Conjunto de fixa-
ção p/ caixa de 
descarga acoplada

50

R$ 6,50 
(Seis reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 325,00
(Trezentos e 
vinte e cinco 

reais).

KRONA

Valor Total Lote 58: R$ 325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais).
LOTE 60

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

1
Unid.

Válvula de des-
carga para vaso 
sanitário de 1.1/2"

50

R$ 54,60 
(Cinquenta e 
quatro reais 
e sessenta 
centavos).

R$ 2.730,00
(Dois mil, 

setecentos e 
trinta reais).

ASSTRA

Valor Total Lote 60: R$ 2.730,00 (Dois mil, setecentos e trinta reais).
Valor Total dos Lotes: R$ 73.993,40 (Setenta e três mil, novecentos e noventa e três reais 

e quarenta centavos).
      

  João Pessoa, 07 de outubro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CHEFIA DE GABINETE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 001/2020
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº: 06.001/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 001/2020
OBJETO: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados ao abastecimento da frota 

municipal da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – PB. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 09.071.622/0001-85. CONTRATADO: Gildene da Motta Pes-
soa – EPP. CNPJ Nº: 05.798.547/0001-06. VALOR R$: 76.600,00 (setenta e seis mil e seiscentos 
reais). PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme 
orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 06 de outubro de 2020. 
FABIANO PEDRO DA SILVA

Prefeito Constitucional.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
FASE DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33008/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE LINEAR 

NAS 3 (TRÊS) RUAS NOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 

constituída através do Decreto nº 9.308/2019, comunica aos interessados, que o recurso interposto 
pela Empresa: CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, por meio do Processo Ad-
ministrativo nº2020/075786, de 18/09/2020, foi recebido, tendo o Secretário de Planejamento do 
Município de João Pessoa NEGADO PROVIMENTO ao recurso. 

João Pessoa, 02 de outubro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
FASE DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33008/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE LINEAR 

NAS 3 (TRÊS) RUAS NOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 

constituída através do Decreto nº 9.308/2019, comunica aos interessados, que o recurso interposto 
pela Empresa: VIRTUAL ENGENHARIA LTDA, por meio do Processo Administrativo nº 2020/075614, 
de 18/09/2020, foi recebido, tendo o Secretário de Planejamento do Município de João Pessoa 
NEGADO PROVIMENTO ao recurso. 

João Pessoa, 02 de outubro  de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO 
FASE DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33008/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE LINEAR 

NAS 3 (TRÊS) RUAS NOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SE-

PLAN, constituída através do Decreto nº 9.308/2019, comunica aos interessados, que o recurso 
interposto pela Empresa: NV CONSTRUÇÕES EIRELI, por meio do Processo Administrativo nº 
2020/074224, de 15/09/2020, foi recebido, tendo o Secretário de Planejamento do Município de 
João Pessoa dado PROVIMENTO ao recurso, ALTERANDO o resultado final do julgamento da 
habilitação publicado no DOE, JORNAL A UNIÃO E DOU edição dia 14/09/2020, tornado-se a 
empresa recorrente HABILITADA. 

João Pessoa, 06 de outubro  de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33008/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE LINEAR 
NAS 3 (TRÊS) RUAS NOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, comunica aos interessados 
que fica determinado que a reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas comer-
ciais, dar-se-ão no dia 09/10/2020, às 10h00min, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 07 de outubro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação
SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 21.444/2020 /2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.051/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, 
UPAS E CENTRAL DE ABASTECIMENTOS - GEMAF.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Everaldo 
Francisco da Silva Junior, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava 
prevista para o dia 08/10/2020 às 13:30h, sob o número da UASG 926792, com data a ser mar-
cada posteriormente, considerando alterações do Termo de Referência, elaborado pelo Setor de 
Engenharia e Arquitetura -SMS/JP. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO 
de 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 07 de Outubro de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E CONVOCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.762/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.050/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO 

PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sra. Juliana 

Pereira de Lima torna público para conhecimento dos interessados, com fundamento no §3º do 
art. 48 da lei 8666/93, estabelece o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as empresas partici-
pantes da primeira fase do presente Pregão, para apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escoimadas das causas que provocaram sua recusa ou inabilitação no presente 
certame, obedecendo à ordem de classificação pelo menor valor. Os pareceres que deram causa 
da inabilitação ou desclassificação encontram-se publicados no https://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/#/licitacoes. Todas as empresas terão o prazo para a entrega das documentações até o 
dia 20/10/2020, às 17:00hs pelo sistema www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da 
UASG 926792. 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.

João Pessoa, 07 de Outubro de 2020. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 13.446/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.058/2020

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 da Pregoeira Oficial, Sra. Franciny 
do Nascimento Leal, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava prevista 
para o dia 08/10/2020 às 09:00h, sob o número da UASG 926792, com data a ser marcada poste-
riormente, tendo em vista pedido de impugnação interposto por empresa interessada no certame, 
sem tempo hábil para solução. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO 
de 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 07 de Outubro de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP de nº 09063/2020, realizada no dia 07 de outubro, às 09h00, que teve como objeto o registro 
de preços para aquisição de embalagens descartáveis de marmita, foi declarada FRACASSADA, 
nos termos da Ata da Sessão Pública constante do processo administrativo sob o nº 2020/064793.

João Pessoa, 07 de outubro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2020
Processo Administrativo nº 021/2020

Tomada de Preços nº 04.004/2020
OBJETO: construção de quadra de futebol e voleibol de areia no Município de Lagoa de 

Dentro – PB.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro. CNPJ Nº: 09.071.622/0001-85.
CONTRATADO: Agreste Construtora e Comércio Ltda. CNPJ Nº: 12.072.392/0001-83
VALOR R$: 48.035,16 (quarenta e oito mil, trinta e cinco reais e dezesseis centavos). 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias – 03/05/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 05 de outubro de 2020.
FABIANO PEDRO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CHEFIA DE GABINETE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 021/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº: 04.004/2020.
O Prefeito Constitucional doMunicípio de Lagoa de Dentro - PB, no uso das atribuições legais e de 

acordo com o art. 43, VI, da Lei 8.666/93, conforme consta no Processo a manifestação da Comissão 
de Licitação e de acordo com o Parecer do Assessor Jurídico desta Prefeitura, Resolve, ADJUDICAR 
o objeto licitado, perfazendo o valor total de R$ 48.035,16 (quarenta e oito mil, trinta e cinco reais 
e dezesseis centavos) à empresa Agreste Construtora, inscrita no CNPJ Nº 12.072.392/0001-83 e 
HOMOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 04.004/2020, 
tipo menor preço por empreitada por preço global, cujo objeto é a construção de quadra de futebol 
e voleibol de areia no Município de Lagoa de Dentro – PB, e DETERMINO que sejam adotadas as 
medidas cabíveis para contratação da empresa vencedora.

Lagoa de Dentro - PB, 05 de outubro de 2020.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA PO-

LIESPORTIVA DESCOBERTA, NA EMEF DA COMUNIDADE DE CAMPINOTE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00183/2019 
- Matrix Construtora Eireli - EPP - CNPJ: 18.920.924/0001-71 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 5 meses. ASSINATURA: 02.10.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIES-

PORTIVA DESCOBERTA, NA EMEF DA COMUNIDADE DE CAMPINOTE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00006/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00183/2019 - Matrix 
Construtora Eireli - EPP - CNPJ: 18.920.924/0001-71 - 3º Aditivo - acréscimo de R$ 25.741,38. 
ASSINATURA: 07.10.20

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que a licitação realizada às 09h00 do dia 29 de Setembro de 2020, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA. Foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame. 

Lagoa Seca - PB, 29 de Setembro de 2020.
Maria das Graças Gomes da Silva 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

 Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020, feito pela Comis-
são Permanente de Licitação em 11 de Setembro de 2020 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
 Do julgamento em favor da Empresa: TATIANA CAPITANIO VEÍCULOS com o valor total de R$ 

250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.
Mamanguape - PB, 07 de Outubro de 2020.

Maria Eunice do Nascimento Pessoa
Prefeita

        
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
quando do julgamento do Pregão Eletrônico N.º 002/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Eletrônico para a Empresa: TATIANA CAPITANIO VEÍCULOS com o valor total de R$ 250.000,00 
(Duzentos e Cinquenta Mil Reais).

Mamanguape - PB, 07 de Outubro de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, 0KM, TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.

EMPRESA: TATIANA CAPITANIO VEÍCULOS
CNPJ: 09.103.941/0001-25
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  TATIANA CAPITANIO VEÍCULOS

CNPJ: 09.103.941/0001-25

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTE VLR. UNIT VLR. TOTAL

1

Veiculo tipo van, 0 km 
de primeiro uso, ano/
modelo 2020/2020, 
motor a diesel de 04 
cilindros em linha 
com 130 cv mínimo, 
tração 4x2, Proconve 
P7, direção hidráu-
lica, air bag para o 
motorista, caixa de 
câmbio com 06 mar-
chas sincronizadas 
a frente e uma a ré, 
freio a disco nas 4 
rodas, ABS, ar con-
dicionado original de 
fábrica, capacidade 
para no mínimo 17 
passageiros + moto-
rista, bancos recliná-
veis, vidros dianteiros 
com acionamento 
elétrico, rádio com 
toca CD play e alto 
falantes, travamento 
central das portas 
por controle remoto, 
espelhos retroviso-
res elétricos, com ou 
sem porta pacotes 
com luzes individu-
ais, tudo original de 
fábrica. O veículo 
será entregue com 
elevador para cadei-
rantes ou dispositivo 
de proltrona móvel e 
poderá o número de 
poltronas reduzido 
para até 10 poltronas 
conforme legislação 
vigente, sistema de 
comunicação visual 
interna e externa, 
com simbologia es-
pecífica conforme 
NBR 14022/1977 
e Resolução Con-
tran N° 402/2012 e 
316/2009. Demais 
i tens  de  sér ie  e 
exigidos por lei. Ca-
pacidade Total: no 
mínimo 17; Acesso 
Cadeirante: Platafor-
ma elevatória ou dis-
positivo de poltrona 
móvel; Potência: min. 
100 c Distância entre 
Eixos: v/min. 3200 
mm; Com TV Com 
Kit Multimídia. Para 
os efeitos desta licita-
ção será considerado 
“veículos 0 Km”, o 
veículo a motor de 
propulsão antes de 
seu registro e licen-
ciamento vendidos 
por uma concessio-
nária autorizada pelo 
fabricante ou pelo 
próprio fabricante, 
nos termos da Deli-
beração CONTRAN 
nº 64, de 30 de maio 
de 2008, e Lei Fede-
ral nº 6.729/1979

MERCEDES BENZ

MODELO SPRIN-
TER

516 CDI

UND 1  R$ 250.000,00  R$ 250.000,00

TOTAL R$ 250.000,00

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

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

não fica obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 07 de Outubro de 2020.

MARIA EUNICE PESSOA DO NASCIMENTO
PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ- PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Puxinanã– PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 
nº 0001/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUSIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE PUXINANÃ - PB. DATA DE ABERTURA: 22/10/2020 as 10:00 horas (horário local), por meio do 
site BLL.ORG.BR. Informações: no endereço Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã 
- PB, no horário de expediente. Outras informações pelo E-mail cml.puxinana@gmail.com. Edital: 
https://www.puxinana.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; BLL.ORG.BR

Puxinanã– PB, 07 de outubro de 2020
Allan Franklin Custódio

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICA Nº 00001/2020

Torna público que a licitação realizada às 09h00min horas do dia 28 de Setembro de 2020, 
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEICULO DO 
TIPO UTILITÁRIO, ZERO KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
POCINHOS. Foi considerada FRACASSADA, por não comparecerem interessados ao certame. 

Pocinhos - PB, 28 de Setembro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pocinhos, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Presidente desta casa legislativa, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 00002/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO, 
ZERO KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS. DATA 
DA ABERTURA: 21 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98691-3174. E-mail: 
camara.pocinhos@outlook.com. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.camarapoci-
nhos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 07 de Outubro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. FUN-

DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00010/2020 - G. J. K. Construções - CNPJ: 15.609.075/0001-41 - 1º Aditivo - redução de R$ 
137.250,00. ASSINATURA: 02.10.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:01 horas do dia 21 de 
Outubro de 2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 
ELETRODOMÉSTICO E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 07 de Outubro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRAÇOS CURVOS COM BASE PARA ILUMINÁRIA 1.1/2X2,5MT. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00040/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para 
adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00194/2020 - Eletropolo Eletricidade Ltda - CNPJ: 02.375.199/0001-68 - 1º Aditivo - acréscimo de 
R$ 6.000,00. ASSINATURA: 07.10.20

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 
28 de Outubro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. Recursos: pre-
vistos 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 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 003/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 05 de Outubro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

URBANA, PODA DE ÁRVORES, E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA URBANA: 
Pregão Presencial nº 00027/2017. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contra-
tado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 05001/2017 – Marcos Antônio CordeiroFerreira Eireli EPP- 3º Aditivo - o 
valor inicial do contrato passa para R$ 1.839.646,00; e prorroga o prazo até o final do exercício 
financeiro de 2020. ASSINATURA: 28/08/2020
 

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

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: AQUISIÇAO DE 
GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO 
DE ASSISTENCIA SOCIAL – SEMAS DESTE MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: EVERALDO 
FERREIRA DE ALMEIDA ME - R$ 64.782,90.

São João Rio do Peixe - PB, 07 de Outubro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: AQUISIÇAO DE 
GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO DE 
ASSISTENCIA SOCIAL – SEMAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME - R$ 64.782,90.

São João Rio do Peixe - PB, 07 de Outubro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME 

SOLICITAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL – SEMAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2020. DOTAÇÃO: 02.090 SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 08.244.1003.2088 – Aprimoramento da Gestão do SUAS/IGD–SUAS 1311 – Transferências 
de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.000000 – Material de consumo 
08.244.1003.2101 Manut. E Gerenciamento do Prog. Bolsa Família IGDPBF 1311 – Transferências 
de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.000000 – Material de consumo 
08.244.1003.2102 Serviço De Proteção Social Social 1311 – Transferências de Recursos do Fundo 
Nac. de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.000000 – Material de consumo 08.244.1003.2113 
Proteção Social Especial – Média Complexidade 1311 – Transferências de Recursos do Fundo 
Nac. de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.000000 – Material de consumo 08.244.1003.2115 
Proteção Social Especial – Alta Complexidade 1311 – Transferências de Recursos do Fundo Nac. 
de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.000000 – Material de consumo 08.244.1003.2116 – Primeira 
Infância no SUAS – Criança Feliz 1311 – Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Assistência 
Social – FNAS 3.3.90.30.000000 – Material de consumo 3.3.90.30.000000 – Material de consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00166/2020 - 07.10.20 - EVERALDO FERREIRA 
DE ALMEIDA ME - R$ 64.782,90.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locação(ões) de Veículo para a Secretaria de Infraestrutura deste Município. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00084/2019 - Jose Marcone Silva dos Santos - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. 
ASSINATURA: 07.10.20

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
 EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e não injetáveis diversos: padronizados da 
RENAME - Relação de Medicamentos Essenciais, destinados à Atenção Básica [Farmácia Básica do 
Fundo Municipal de Saúde e órgãos vinculados] municipal, mediante requisição diária e/ou periódica, 
devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor Competente. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00048/2019. ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00033/2020 - M & R Comercio 
Eireli - 2º Aditivo - redução de 30,55% - equivalente a (-)R$ 17.897,50. O valor consolidado passa 
para R$ 72.248,25. ASSINATURA: 07.10.20 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada 
por menor preço global, “remanescente” de Obra: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PRO-
JETO PADRÃO FNDE - 3º Chamado. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2019. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00082/2019 - MyServicos de ConstrucoesEireli - 2º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 07.10.20

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de caminhão Pipa 
para transporte de água potável para suprir as necessidades dos prédios públicos e das famílias re-
sidentes nas áreas Rural e Urbana do Município de Santa Cecília. 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 185/11; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.
gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 07 de outubro de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de coleta e 

transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, bem como a prestação dos serviços de 
varrição, capinagem e pintura de meio fio no Município de São Sebastião do Umbuzeiro – PB, con-
forme Projeto Básico de Engenharia. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. 
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte 
dotação: Decorrente da Lei nº 435 de 27 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Orçamento 
Público Municipal para o exercício financeiro de 2020, em: 02.07 Secretaria Municipal das Obras e 
dos Serviços Urbanos 15 452 3002 2028 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal das Obras 
e dos Serviços Urbanos 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA 15 452 3002 2030 Manutenção das Atividades de Limpeza Pública 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020, podendo ser prorrogado nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 
8.666/93. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro e: CT 
Nº 00007/2020 - 02.10.20 - E & G LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 682.094,82.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos 
sólidos domiciliares e comerciais, bem como a prestação dos serviços de varrição, capinagem e 
pintura de meio fio no Município de São Sebastião do Umbuzeiro – PB, conforme Projeto Básico 
de Engenharia; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: E & G LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 682.094,82.

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 01 de Outubro de 2020
ADRIANO JERONIMO WOLFF

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios, parceladamente, 
destinado à Merenda (kit) Escolar das Escolas Municipais e Creche para atender as demandas do 
Município de Santa Luzia - PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 21/10/2020 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 07 de outubro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CANCELAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2020

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO do processo 
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item.

Objetivo: Aquisição de 01(um) moto, 0km, para o Fundo Municipal de Assistência Social do 
município de Serra Grande - PB, conforme especificações no edital.

Abertura das propostas dia 16 de outubro de 2020, às 9:00 horas (horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Devido ao motivo de acordo com a portaria 2601 de 
16 novembro de 2018, não se poder mais adquirir o veículo solicitado. Os interessados poderão 
obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos no site http://
serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@
gmail.com : todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande, 07 de outubro de 2020.
Jose Andreson Filho

Pregoeiro



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de outubro de 2020     20
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 024/2020 

Objetivo:Aquisição parcelada de material de informática para atender as necessidades de todas 
as secretarias do município de Serra Grande –PB, de acordo com as especificações técnicas e 
demais disposições descritas no edital.

Data da sessão: 22 de outubro de 2020, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes,  www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com : todos os dias úteis das 
08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 07 de outubro de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 51
A Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

por meio da Portaria nº 249 de 14 de fevereiro de 2020, publicada no D.O.E de 20 de fevereiro 
de 2020, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a)Representante da Empresa NASA NORDESTE ARTEFATOS E INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA,a fim de comparecer perante esta Comissão no dia 19 de outubro de 
2020, às 08:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de 
INVESTIGADO(A) em sede de Processo de Sindicância n° 0021996-0/2019, Processo de Instrução 
0025297-7/2019, que tem por objetivo apurar denúncia de supostas irregularidades na prestação 
de serviços sem cobertura contratual.

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 de Sindicância encontra-se disponível nesta CPI/SEECT, para que Vossa Senhoria 

tenha ciência do seu teor, sendo-lhe assegurado, vistas no horário das segundas às sextas-feiras, 
das 08:00h às 16:30h.

João Pessoa, 05deoutubrode 2020.
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA
MANDADO DE CITAÇÃO53/2020

Processo Inicial nº 0025618-4/2019
0024607-1/2019

Processo de Instrução nº 0013728-3/2020
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 595 de 20 de julhode 2020, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 28de julhode 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)Carmen Nicolau Costa do Nascimento nº   174.799-1,a fim de apresentar 
DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias úteis com relação aos fatos que lhe são imputados 
no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

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

João Pessoa,25 de setembrode 2020.
Bela. Ana Luísa Figueiredo de Morais

Presidente da Comissão de Sindicância

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2020 - 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 22/10/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA, ANTI RHO (D), 
300 MCG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, destinado ao Complexo de Saúde de Cruz das Armas -  CSCA/
SES, 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, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  20-01281-6
João Pessoa, 07 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
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2020 – UASG 925302
PROCESSO Nº 19.000.004518.2020

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
no REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
VALE ALIMENTAÇÃO, destinado à DER, SEECT e SUPLAN, com abertura agendada para o dia 
08/10/2020 às 09:00h, fica ADIADO para o dia 22/10/2020 às 09h. Por oportuno, solicitamos que 
acessem os sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/compras.

CADASTRO CGE Nº 20-01092-8
                                                                    João Pessoa, 07 de outubro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação 

VENDA DE MOBILIÁRIO
Procuramos interessados na compra de mobiliário pertencente a família Pessoa com relevante 

valor histórico e cultural para a cidade de João Pessoa, fabricados em 1910. O acervo consta de 
mesa para oito lugares, incluindo seis cadeiras sem braço e duas com braço forradas em couro, dois 
aparadores, lustre e luminária de madeira. Valor: R$ 25.000,00. Contato via fone: ( 83) 99314-9432.

ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL – Por este edital são convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em conjunto no dia 30 de outubro de 2020, às 10:00 horas, 
na sede social da Companhia, estabelecida à Rua João Pessoa, 330, nesta Cidade, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) discussão e votação dos Documentos da Administração, do 
Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das 
Origens e Aplicações dos Recursos, todos referentes ao Exercício de 2019, publicados no Diário 
Oficial do Estado e no jornal A União, no dia 29.05.2020; 2) apreciação dos assuntos constantes da 
Reunião da Diretoria realizada no dia 12.09.2020; 3) deliberação sobre a instalação do Conselho 
Fiscal no período 2020/2021; 4) deliberação sobre alteração do valor do capital social; 5) outros 
assuntos de interesse dos Acionistas. Os documentos acham-se à disposição dos Acionistas para 
consulta na sede da Companhia. Campina Grande, 6 de outubro de 2020. PAULA FRANCINETE 
MEDEIROS SILVA – Diretora Presidente.

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
Registro CGE Nº 20-00156-4

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

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao participante do TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020 (Aquisição de 10.000 (dez mil) 
sacos de 25 kg de massa asfáltica usinada a quente, para aplicação a frio, a base de CAP 50/70), 
que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação 
vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 6.0 considera classificada 
a Empresa: - TCPAV – Tecnologia em Construção e Pavimentação EIRELI  - Preço Unitário R$ 
20,99 Total R$ 209.900,00.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 07 de outubro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

REAJUSTE DE PREÇOS DOS PLANOS ALTERANTIVOS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 
COMUTADA 

CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CABO TELECOM, empresa sediada na 
Rua Senador José Ferreira de Souza, nº 1916, Candelária, Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
02.952.192/0001-61, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 
para provimento dos Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), em atendimento ao disposto 
no art. 41, §1º da Resolução n°. 426 - ANATEL, de 09 de dezembro de 2005, vem comunicar aos 
assinantes/clientes que os Planos Alternativos abaixo indicados sofrerão reajuste. O percentual de 
reajuste para os Planos Alternativos do PAS 27 ao PAS 29 será de 6,15% e será aplicado a partir 
de outubro de 2020, conforme tabela abaixo:

26. Modalidade Local: Cabo Fone JP TOP 500   (PAS27):

Serviços Valor reajustado
Assinatura Mensal: R$ 26,54 

Franquia TOP 500 minutos: R$ 42,35 

Chamada local originada Fixo-Fixo, excedente à Franquia: R$ 0,27 

Chamada local recebida a cobrar Fixo-Fixo R$ 0,27 

Chamada local originada Fixo-Móvel, excedente à Franquia: R$ 0,27 

Chamada local recebida a cobrar Móvel-Fixo R$ 0,27 

27. Modalidade Local: Cabo Fone Ilumitado Plus JP  (PAS28)

Serviços Valor reajustado
Assinatura Mensal:  R$ 26,54 

Franquia Ilimitada Fixo-Fixo Local:  R$ 51,91 

Chamadas locais originadas Fixo-Móvel ou recebidas a cobrar de Móvel-Fixo:  R$ 0,48 

28. Modalidade Local: Cabo Fone  JP (PAS29)

Serviços Valor reajustado
Assinatura Mensal: R$ 26,54 

Chamada local Fixo-Fixo originada e/ou recebida a cobrar: R$ 0,27 

Chamada local originadas Fixo-Móvel ou recebida a cobrar Móvel-Fixo: R$ 1,05 

Países contemplados no Plano LDI
Afghanistan; Albania; Algelia; Algeria; American Samoa; Andorra; Angola; Anguilla; Argentina; 
Armenia; Aruba; Australia; Austria; Austria  Premium numbers; Azerbaijan; Bahamas; Bahrain; 
Bangladesh; Barbados; Belarus; Belgium; Belize; Benin; Bermuda; Bhutan; Bolivia; Bosnia; 
Botswana; British Virgin Islands; Brunei; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cambodia; Cameroon; 
Canada; Cape Verde Islands; Cayman Islands; Central African Republic; Chad; Chile; China; 
Colombia; Comoros; Congo; Costa Rica; Croatia; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Djibouti; 
Dominica; Dominican Republic; Ecuador; Egypt; El Salvador; Equatorial Guinea; Eritrea; Estonia; 
Ethiopia; Faeroe Islands; Fiji Island; Finland; France; French Guiana; French Polynesia; Gabon 
Republic; Gambia; Georgia; Germany; Ghana; Gibraltar; Greece; Greenland; Grenada; Guadelou-
pe; Guam; Guatemala; Guinea; Guinea Bissau; Guyana; Haiti; Honduras; Hong Kong; Hungary; 
Iceland; India; Indonesia; Iran; Iraq; Ireland; Israel; Italy; Ivory; Coast; Jamaica; Japan; Jordan; 
Kazakhstan; Kenya; Korea South; Kuwait; Kyrgyzstan; Laos; Latvia; Lebanon; Lesotho; Liberia; 
Libya; Liechtenstein; Lithuania; Lithuania  Personal; Luxembourg; Macau; Macedonia; Madagascar; 
Malawi; Malaysia; Maldives; Mali; Malta; Mariana Island; Marshall Islands; Martinique; Mauritania; 
Mauritius; Mexico; Micronesia; Moldova; Monaco; Mongolia; Montenegro; Montserrat; Morocco; 
Mozambique; Myanmar; Namibia; Nepal; Netherlands; Netherlands Antilles; Nevis & St. Kitts; New 
Caledonia; New Zealand; Nicaragua; Niger; Nigeria; Norway; Oman; Pakistan; Palau; Palestine; 
Panama; Papua New Guinea; Paraguay; Peru; Philippines; Poland; Portugal; Puerto Rico; Qatar; 
Reunion Island; Romania; Russia; Rwanda; San Marino; Saudi Arabia; Senegal; Serbia; Seychelles; 
Sierra Leone; Singapore; Slovakia; Slovenia; Somalia; South Africa; Spain; Sri Lanka; St. Lucia; 
St. Pierre & Miquelon; St. Vincent e Grenadines  Mobile; Sudan; Suriname; Swaziland; Sweden; 
Switzerland; Syria; Taiwan; Tajikistan; Tanzania; Thailand; Togo; Tonga; Trinidad & Tobago; Tunisia; 
Turkey; Turkmenistan; Turks & Caicos; Uganda; Ukraine; United Arab Emirates; United Kingdom; 
United States; Uruguay; US Virgin Islands; Uzbekistan; Vanuatu; Venezuela; Vietnam, Voxbone  
Connexion Telenor; Voxbone  AS; Western Samoa; Yemen Arab Republic; Zambia; Zimbabwe.

Informações adicionais: os valores constantes das tabelas são em reais, líquidos de impostos 
e contribuições sociais. A nova data-base para os Planos Alternativos retro será outubro de 2020. 
Atendimento ao cliente: 10600 ou relacionamento@cabotelecom.com.br. Detalhe dos Planos no 
sitio da Prestadora www.cabotelecom.com.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE  PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
OBJETO:  Contratação de empresa para reforma da Promotoria de Justiça de Cajazeiras/PB, 

localizada na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba,sita à  Av. Cmte. Vital Rolim, n. 704, Jardim 
Adalgiza II, conforme quantitativos e especificações constantes no Projeto Básico do Edital.  A 
Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público, torna público para conhecimento dos 
interessados, na forma da lei, superada a fase recursal, com renúncia, o resultado do julgamento, 
à unanimidade, da fase de propostas de preços: 

1º lugar e vencedora:  ZOIH ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 00.460.107/0001-12, 
com o valor de R$ 502.000,00, tendo o licitante vencedor renunciado ao prazo recursal na forma 
do art. 109, inciso I,  da Lei n. 8666/93, ficando os autos franqueados aos licitantes interessados 
ficando os autos franqueados ao licitante vencedor e demais  interessados na Sala de Licitações – 
Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua 
Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB,  no horário das 13:00 às 18:00 de segunda 
à quinta-feira e na sexta-feira das 07:00 às 12:00 horas. 

João Pessoa, 07 de outubro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO  Nº 002/2020
OBJETO: Contratação de empresa para reforma da Promotoria de Justiça de Cajazeiras/PB, 

localizada na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba,sita à  Av. Cmte. Vital Rolim, n. 704, Jardim 
Adalgiza II, conforme quantitativos e especificações constantes no Projeto Básico do Edital.  A 
Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público, torna público, para conhecimento dos 
interessados, na forma da lei, o resultado do julgamento, à unanimidade, da fase de habilitação. 

HABILITADA: 1º lugar e vencedora: ZOIH ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 
00.460.107/0001-12, empresa beneficiária da LC 123/06, com qualificação prévia no certame, 
tendo o licitante vencedor renunciado ao prazo recursal, na forma do inciso I do art. 109, da Lei 
n. 8666/93 e alterações, ficando os autos franqueados aos interessados na Sala de Licitações – 
Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua 
Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB,  no horário das 13:00 às 18:00 de segunda 
à quinta-feira e na sexta-feira das 07:00 às 12:00 horas. 

João Pessoa, 07 de outubro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 013/2020

REGISTRO Nº 20-01298-2
OBJETO: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO E DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO 

(MOD.3) E BIBLIOTECA DA E.E.E.F.M BENJAMIN MARANHÃO, EM ARARUNA - 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: 09 de novembro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 07 de outubro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

6º EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocada a servidora abaixo 
relacionada, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. D. Pedro 
II, 1826 – Torre –João Pessoa, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e 
das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho .

Servidor(a) Matrícula Processo nº
CLARINA MARIA CABRAL ALVES 162.351-6 062020568

NADJA FURTADO DE ABRANTES 162.885-2 060220564

FERNANDO FRANCO DE CARVALHO 160.106-7 310120597

ANA PAULA SANTOS DE SOUZA 162.901-8 060220585

João Pessoa, 07 de outubro de 2020.
HÉLIO TEÓDULO GOUVEIA
Presidente da CPAD/SES-PB

A OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ nº 07.389.284/0002-80,torna público que rece-
beuda Secretaria do Meio Ambiente(SEMAM) a Licença de Operação nº 191/2020 para atuar nas 
atividades de Com. atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, 
de laboratórios, de próteses e artigos de ortopedia; Com. atacadista de medicamentos e drogas 
de uso humano; Com. atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados 
anteriormente; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos, 
produtos de perfumaria, instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares e atividades de terapia 
de nutrição enteral e parenteral, situado na R. Jose Severino M. Spinelli, 466/Sl A – Torre – João 
Pessoa/PB – CEP: 58.040-500. 

João Pessoa, 06 de Outubro de 2020 

EDILSON SOBREIRA BARBOSA, INSCRITO NO CFJ: 334.611.554-20, TORNA PÚBLICO QUE SO-
LICITOU JUNTO A SEMAPA A LICENÇA LP/LI/LO– LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (01 CASA) LOCALIZADA/EDIFICADA NO LOTE N08 DA QUADRA C 
DO CONDOMÍNIO HORIZONTAL VILLAS DO ATLÂNTICO NO MUNICIPIO DE CABEDELO – PB.

A empresa JOSELITO RAIMUNDO DA SILVA FERRAGENS, CNPJ nº 21.688.807/0001-39, vem 
solicitar junto a SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA da 
cidade de Cabedelo/PB, a Licença Operacional (LO), para o seguinte endereço: rua Ascendino 
Anselmo Rodrigues, nº 15, quadra 07 lote 40, bairro Renascer, Cabedelo/PB, CEP nº 58.108-144.

A casa da Gente Comércio de Utilidade Doméstica LTDA, torna publico que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de Operação para A Casa 
da Gente Comércio de Utilidades Domésticas LTDA, situada a Rua Pastor Jose Alves de Oliveira, 
371, CEP: 58.101-082 – Cabedelo – PB, conforme resolução do CONAMA 006 de 24/01/1986

A AMERICAN TOWER DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA torna público quere-
quereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, aLicença de Regula-
rização de Operação, para Estação Rádio Base (RDB001TM), situado a Rua Hortêncio Cabral de 
Vasconcelos (ROD. BR 230) S/N -Fazenda Bela Vista - Município de Riachão do Bacamarte/PB.  

Laercio Olimpio da Silva Neto - Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente - SEMACE a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso para Transporte Rodoviário, 
localizada no município de Juazeiro do Norte, na R. das Flores n 905 sala B, Bairro: Romeirão, 
comvalidade de 3 anos.
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