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Inaugurações e investimentos 
marcam 156 anos de Campina
Governo entrega obras e anuncia ações nas áreas de mobilidade, turismo e esporte para o desenvolvimento da região. Página 5

Espetáculo baseado no Rei do Ritmo, escrito pelo paraibano Braulio Tavares e encenado por companhia carioca, tem apresentação única, hoje, pelo YouTube. Página 9

‘Jacksons do Pandeiro’ ganha palco virtual

NA PARAÍBA

A crise em números
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Movimento intenso PRF está fiscalizando as 
rodovias federais da PB por conta do feriadão. Página 6

Um toque  
pela prevenção
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Dengue lidera casos entre 
as arboviroses na Paraíba
De acordo com boletim da SES, Sertão, Borborema e 
Agreste concentram a maioria dos casos. Página 3

Idosos representam 40% dos 
casos de fratura no Trauma
Hospital atendeu, entre janeiro e setembro deste ano, 
quase 2.500 pessoas com mais de 60 anos. Página 12

Paraíba

Geral

João Azevêdo (D) confere o projeto do Centro de 
Convenções de Campina, durante passagem pela 
cidade, ontem, quando inaugurou a reforma do 
ginásio O Rodrigão (foto à direita, acima) e a segunda 
etapa do Eixo das Nações (foto à direita, abaixo)

Fotos: José Marques/Secom-PB

Integração passa a receber, 
hoje, ônibus intermunicipais
Coletivos de Bayeux, Santa Rita e Cabedelo agora circulam 
pelo Terminal Varadouro, em João Pessoa. Página 4

Cartilha orienta o trabalho 
da PM durante as eleições
Lançada ontem, publicação contém procedimentos 
operacionais e recomendações sanitárias. Página 6
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Observando determinados comportamentos e palavras que 
complicam ou tornam mais violenta a vida em sociedade - isso 
em todos os estratos sociais -, fica-se a imaginar o que falta, 
na verdade, para que haja maior harmonia nessa espécie de 
processo de construção deste grande edifício, ou melhor, deste  
gigantesco condomínio a que se convenciou chamar de país.

Pode parecer piegas, mas constata-se facilmente, espiando 
o movimento das pessoas nas cidades, que as sociedades da era 
das tecnologias de comunicação e informação são guarnecidas 
de muita coisa, principalmente de motores e apetrechos eletrô-
nicos, no entanto, são desprovidas de amor. Da afeição e de seus 
correlatos, a  exemplo da camaradagem e da solidariedade.

O afeto deveria mover o professor, no momento em que 
pega o giz e rabisca na louça, para seus alunos e alunas, as 
fórmulas do saber. A cientista, ao pesquisar a comunidade 
de uma perigosa família de vírus, em busca de uma vacina 
contra as doenças que os micro-organismos provocam. O po-
licial, ao patrulhar as ruas, na salvaguarda do sossego e pa-
trimônio públicos.

A afabilidade deveria guiar o motorista, no instante em que 
vislumbra mais à frente as luzes do semáforo ou a faixa de pe-
destres, estaciona ou ultrapassa veículos na rua ou na rodovia. 
O clínico que atende o paciente com gripe, e a cirurgiã que está 
prestes a abrir o peito do cardíaco. Tudo começando bem an-
tes, com a atendente de plantão, prestativa por trás do balcão.

A benevolência deveria nortear as mãos do engenheiro, 
na ocasião em que traça o esboço de casas, pontes, viadutos 
e edifícios, e da arquiteta que vai adequar, com arte, técni-
ca e sensibilidade, as formas geradas pelos cálculos mate-
máticos à paisagem natural e às necessidades dos homens e 
mulheres que vão utilizar os espaços projetados, seja para o 
trabalho, seja para o lazer.

A fraternidade, o entusiasmo, o cuidado, enfim, todo o apre-
ço que um ser humano deveria ter para com seus semelhantes, 
em ciclos mínimos e máximos de recriprocidade, poderia muito 
bem manifestar-se em cada ato ou expressão, seja de quem go-
verna, seja de quem é governado, vez que se está falando não de 
hordas de bárbaros, mas de coletividades regidas pela lei. 

A falta que faz
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A mãe que não desampara

Artigo Dom Manoel Delson
arqwuidiocesepb.org.br@arquipb  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

O Papa Francisco quando este-
ve na ocasião do grande evento da 
Jornada Mundial da Juventude, em 
2013, no Brasil, fez uma afirmação 
peculiar e bastante acertada sobre a 
missão de Nossa Senhora: “A Igreja, 
quando busca Cristo, bate sempre à 
casa da Mãe que se aprende o ver-
dadeiro discipulado”. Nossa Senhora 
sempre nos levará a Deus. Tais pala-
vras foram ditas dentro da Basílica 
do Santuário Nacional de Nossa Se-
nhora Aparecida. 

Vivemos em um tempo que inega-
velmente encontra-
-se perpassado pe-
las crises. A própria 
pandemia tem com-
prometido nossas es-
peranças. O cenário 
político nem sempre 
nos dá a segurança 
da ordem social; a 
ferida da corrupção 
parece comprometer 
as mais variadas es-
feras sociais; as fa-
mílias vivendo dramas prolongados, e 
aqui acentua-se o dilema do divórcio. 
Enfim, vivemos momentos sombrios e 
aparentemente irreconciliáveis, mas, 
como cristãos, devemos levar a peito 
a postura de conservar a esperança e 
a fé. Com Nossa Senhora, aprendemos 
seguramente a viver estas virtudes 
tão necessárias para construir um 
mundo novo. 

No Livro do Apocalipse, vemos a 
figura de uma Mulher perseguida por 
um Dragão, o diabo (Cf. Ap 12). Esta é 
a imagem de Maria e da Igreja. A de-
solação dessa perseguição não tem a 
finalidade de realçar a morte, o po-
der derrotado do demônio, mas quer 

apresentar a vitória da vida. Deus 
nunca abandona a quem se coloca 
debaixo da proteção de Sua Mãe San-
tíssima. “Frente ao desânimo que po-
deria aparecer na vida, em quem tra-
balha na evangelização ou em quem 
se esforça por viver a fé como pai e 
mãe de família, quero dizer com for-
ça:  tenham sempre no coração esta 
certeza! Deus caminha a seu lado, 
nunca lhes deixa desamparado! Nun-
ca percamos a esperança!”. São diver-
sos os dragões que temos de enfren-
tar ao longo de nossa existência, mas 

o Senhor nos Deu Sua 
Mãe. Contamos com 
a intercessão Dela, 
temos a abundancia 
do vinho novo que 
passa por suas mãos. 
Uma das mais belas 
lições que podemos 
aprender com Ma-
ria é a de depositar 
nossa confiança em 
Deus, ainda que os 
desafios comuns da 

vida tentem nos fazer desconfiar do 
seu amor cuidador. 

O povo brasileiro espera por dias 
melhores e não desanimaremos no 
anúncio do Evangelho da alegria. Com 
Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Rai-
nha de todos os brasileiros, queremos 
construir sociedades justas e solidá-
rias. Sociedades que se abram verda-
deiramente ao direito fundamental 
de se ter uma família e abertas à pro-
teção da vida, desde a concepção até 
ao declínio natural de cada pessoa. 
Que a Mãe Aparecida, com sua cons-
tante oração, nos traga dias marcados 
pela saúde e pela paz. Nossa Senhora 
Aparecida, rogai por nós!
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A venerável 
Em duas linhas que mandei, quar-

ta, ao confrade  Abelardo Jurema, to-
cado pela sua crônica “O recruta e o 
capitão”, em A União, tratei o jornal-
-escola fundado na Paraíba por dou-
tor Gama e Melo, de “venerável”, cris-
ma que pousou na frase como uma 
folha do outono. Não pensei para di-
zer, f lutuou e imergiu na ideia como 
dádiva da mitologia. 

Poderão dizer: “Ah! Não caiu tão ao 
vento assim. Você ganha de lá, viveu a 
vida toda na folha da venerável”.

Não é mentira. Mas quanto lutei 
por isso! Não foi de graça, vim de ou-
tros caminhos para o único que me 
agradava - um arco ou templo neoclás-
sico de arquitetura e 
de irradiação cultu-
ral em seu chama-
mento. Raríssimos os 
que são consagrados 
pela memória cultu-
ral e mesmo política 
que não tenham rece-
bido, após fevereiro 
de 1893, os sais do 
seu batismo. 

Apenas um jornal, somente um, 
disputou com A União esse pálio prote-
tor não apenas de profissionais do jor-
nalismo e de outras formas de escrita, 
como também de espírito público: refi-
ro-me ao legendário “O Commercio” de 
Artur Aquiles, ao qual e a quem, de Epi-
tácio a  Castro Pinto, de Augusto a José 
Américo, de Coriolano a Celso Mariz, 
ninguém deixou de lhe ficar devendo a 
lição e o exemplo. Inda ontem, voltando 
a ler o “Tambiá” de Coriolano, lá esta-
va, no clássico prefácio de seu contem-
porâneo Francisco Pedro Carneiro da 
Cunha, um que emigrara para a Capital 
Federal, esta menção a Aquiles: “O sa-
cerdosmagnus”, mestre da mocidade, 

condutor dos grandes espíritos”. Mas 
Artur Aquiles era apenas um grande 
homem, e sua escola, seu Ateneu termi-
nou antes dele, depois de empastelado 
e desmontado pelo governo de 1904. E 
o defensor republicano dos grandes in-
teresses da Paraíba, “cotovia madruga-
dora” na retórica epitaciana, terminou 
num sanatório do Recife, tendo de es-
crever aos escassos  amigos que resta-
vam que não deixassem ao desamparo  
a sua filha caçula. Reveja-se em “Vultos 
da Paraíba” de Oscar de Castro.

Dessa lição, de sua herança, restou 
o ânimo resistente na raiz do poder 
público, o único poder, em qualquer 
tempo, a desafiar as leis de merca-

do, as inovações  do 
meio-mensagem, e 
partilhar da função 
formadora do jornal 
impresso, de proce-
dência idônea, respon-
sável e aberta. 

“Mas é um jornal 
do governo.” E o que é 
o governo? O governo 
é feito por nós, segun-

do as belas letras da Constituição.
Num dos governos mais promis-

sores que se instalava, já entrando em 
voga a onda do “sustentável”, tentou-
-se mostrar a inviabilidade funcional 
e econômica de A União. Numa ma-
tutada de leigo em suas próprias pá-
ginas, sustentei: “O lucro de A União 
não está na moeda, no valor contábil, 
está ou reside em ter no novo governo, 
(mesmo no que pretende inviabilizá-
-la), os que aprenderam a ler, pensar 
e escrever em nossas. O próprio autor 
dessa ideia economicista aprendeu a 
ler e escrever na redação que perdeu 
as paredes mas não a lição. Se está es-
quecido, é outra coisa”.  

 ‘Mas é um jornal do 
governo.’ E o que é o 

governo? O governo é feito 
por nós, segundo as belas 
letras da Constituição.   

 Enfim, vivemos 
momentos sombrios e 

aparentemente irreconciliáveis, 
mas, como cristãos, devemos 

levar a peito a postura 
de conservar a  

esperança e a fé.   
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Boletim da Secretaria da Saúde aponta 5.906 prováveis ocorrências da doença, 1.580 de chikungunya e 300 de zika

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) divulgou ontem o 
oitavo Boletim Epidemiológico 
das Arboviroses na Paraíba. O 
relatório referente à 40ª Semana 
Epidemiológica aponta que a 
dengue lidera os registros com 
5.906 casos prováveis, seguido 
pela chikungunya com 1.580 no-
tificações e zika com 300. 

De acordo com o boletim, 
as regiões de saúde com maior 
incidência de arboviroses são 
a 13ª, 4ª e 15ª, localizadas no 
Sertão, Borborema e Agreste, 
respectivamente. O documento 
também aponta uma redução 
de variação significativa para 
os casos prováveis de dengue 
quando comparados ao mesmo 
período do ano de 2019. Essa 
redução também acontece com 
o vírus da zika, porém menos 
significativa. Já os casos prová-
veis de chikungunya mostram 
um aumento de 19%.

A técnica da SES respon-

sável pelas arboviroses, Carla 
Jaciara, explica que a queda do 
número de notificações reflete 
o receio da população em pro-
curar o serviço devido à pande-
mia do novo coronavírus. E faz 
um apelo para que as pessoas, 
ao sentir os sintomas, recorram 
a uma unidade de saúde para 
que os casos sejam identifica-
dos e para que os profissionais 
de saúde façam a notificação 
em tempo oportuno. “A sin-
tomatologia se parece muito 
com a da covid-19. Então, é de 
fundamental importância essa 
ida ao serviço, em especial para 
identificar os casos de dengue 
para realizar o isolamento vi-
ral, já que os sorotipos denv-1 
e denv-2 estão circulando na 
Paraíba”, afirma. 

Sobre os óbitos, o boletim 
apresenta 21 registros suspeitos, 
sendo três casos como confirma-
dos para dengue nos municípios 
de Sapé, Santa Rita e Aroeiras, e 

Dengue lidera casos entre 
as arboviroses na Paraíba

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

Do ex-presidente Lula, em en-
trevista ao El Pais, criticando a 
banalização da expressão “fren-
te ampla”, usada pela esquerda 
para enfrentar o bolsonarismo: 
“Virou uma coisa mágica criar 
uma frente ampla. Uma frente 
ampla para quê? Só tem sen-
tido fazer uma frente ampla se 
for para devolver ao povo traba-
lhador deste país os direitos que 
tiraram dele”.  

Frente ampla para quê? 
A coligação de Wallber, for-
mada por Patriota e Democra-
cia Cristã, alegava que Cícero 
Lucena não possuía certidão 
negativa junto ao Tribunal de 
Contas da União (TCU), mes-
mo sabendo que a acusação 
não tinha lastro de verdade. A 
Justiça considerou a acusação 
improcedente e deferiu o re-
gistro de candidatura do can-
didato do PP.  

O juiz da 64ª Zona Eleitoral, Fábio 
Leandro de Alencar Cunha, rejei-
tou a impugnação da candidatura 
de Cícero Lucena (PP) pedida por 
Wallber Virgulino. De quebra, o 
candidato do Patriota foi condena-
do por litigância de má-fé – o con-
ceito diz respeito ao litigante que 
age de forma maldosa para ven-
cer um processo. 

por litigância de má-Fé 

ações para reaquecer a economia demonstram 

que governo se planejou para o pós-pandemia 

acusação improcedente 

A pandemia da covid-19 trouxe, certamente, o maior desafio para os gestores públicos: criar estratégias 
para enfrentar uma retração econômica gerada pela crise sanitária, que forçou a paralisação quase 

que total das atividades produtivas e, por tabela, provocou uma redução nos repasses federais para 
estados e municípios. Na Paraíba, as ações governamentais para reaquecer a atividade econômica 
têm apresentado resultados positivos. Como aqui já comentamos, os números potencializam o 
entendimento segundo o qual a Paraíba fez seu ‘dever de casa’, no que diz respeito a proporcionar 
condições para que o mercado possa reagir face à crise. Por exemplo: o saldo positivo na geração 

de empregos formais, em agosto, registrado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) corroboram isso. E a assinatura, pelo governador João Azevêdo (foto), do protocolo de in-
tenções com o Sebrae para impulsionar o desenvolvimento do comércio varejista de confecções, por 

meio de benefícios fiscais, na região polarizada por Campina Grande, mostra que o governo tem 
agido com planejamento para fortalecer a economia no pós-pandemia. “Vamos transformar 

a região polarizada por Campina Grande no maior polo de confecções do Nordeste pelo 
potencial e as condições que estamos oferecendo de incentivos fiscais reais que passam 

a vigorar em janeiro do próximo ano”, explicou o governador. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente do TRE-PB, o desembargador 
José Ricardo Porto fez um apelo aos can-
didatos que usam o guia eleitoral para que 
mantenham o nível do debate, em entrevis-
ta a uma emissora de rádio: “Queremos um 
debate de alto nível, sem rami-rami, agres-
sões e ataques pessoais. Não vamos trans-
formar o guia eleitoral num UFC”. 

“não vamos transFormar o guia  
num uFc”, diz presidente do tre 

decisão à unanimidade 

passível de substituição 

Às voltas com um pedido de intervenção, 
pela Executiva nacional do PT, no diretório 
de João Pessoa, com a intenção de retirar 
sua candidatura a prefeito, o candidato Aní-
sio Maia obteve vitória na Justiça Eleitoral: o 
pleno do Tribunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB) decidiu manter a candidatura 
petista, por unanimidade. 

O PSB indicou novamente Paula Franssinete para 
compor a chapa com Ricardo Coutinho – ela havia 
sido indicada anteriormente, mas, logo após, anun-
ciou sua desistência. Na ata que homologou seu 
nome, consta que ela poderá “ser substituída em 
caso de desistência”, por outro filiado do partido ou 
nome procedente “de partido coligado”.  
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três para chikungunya, sendo 
dois em João Pessoa e um em 
Riachão do Bacamarte. Já para 
o vírus da zika, dois óbitos fo-
ram confirmados, sendo um em 
Aroeiras e o outro em Riachão 
do Bacamarte. Dez casos foram 

descartados e cinco seguem em 
investigação. No ano de 2019, no 
mesmo período, foram confir-
mados 13 casos de óbitos, destes 
9 foram por dengue, 3 zika e 1 
chikungunya.

A técnica reforça que não 

existe vacina contra as arbo-
viroses e que a única maneira 
de prevenção da população 
é manter os cuidados diários 
dentro de casa. “É importante 
as famílias não esquecerem que 
o dever de casa no combate ao 

Foto: Fotos Públicas

Combate à reprodução do mosquito Aedes aegypti é fundamental para se prevenir a dengue, zika e chikungunya

Estudo aponta que 2020 deverá ser o ano mais quente

De acordo estudos cien-
tíficos, há 72% de chance de 
2020 ser o novo ano mais 
quente de todos os tempos. 
Em torno de 152 milhões 
de toneladas de produtos 
sintéticos poluidores na 
fina camada da atmosfera 
do nosso planeta são despe-
jadas a cada 24 horas. Como 
resultado, as temperaturas 
globais estão subindo mui-
to rapidamente. Estes são 
alguns alertas apresentados 
pelo The Climate Reality Pro-
ject (A Realidade Climática), 
uma iniciativa global para o 
esclarecimento acerca das 
mudanças climáticas com 
a realização de um evento 
online, o 24 Horas de Reali-

dade: Contagem Regressiva 
para o Futuro.

Os níveis crescentes de 
gases de efeito estufa que re-
têm o calor - como dióxido 
de carbono (CO2), metano e 
óxido nitroso - na atmosfera 
estão causando o aumento 
da temperatura média global. 
As temperaturas da superfí-
cie, em cada uma das últimas 
três décadas foram, sucessi-
vamente, mais altas do que 
em qualquer década anterior 
desde 1850. Os últimos cinco 
anos foram os mais quentes. E 
2020 deverá ser o pior.

As maiores fontes dos 
gases do efeito estufa são 
as queimadas, a agricultura 
industrial, aprodução de pe-
tróleo, o transporte aéreo e 
terrestre, degelo da camada 
de solo do Ártico (ou perge-

lissolo) mineração e usinas de 
carvão, processos industriais. 
A maior parte da poluição de 
aquecimento global é a quei-
ma de combustíveis fósseis. 

Em 2019, a temperatu-
ra média global da superfície 
(tanto terrestre quanto marí-
tima) era 0,95 graus Celsius 
acima da média do século XX, 
tornando-o o segundo ano 
mais quente da história. As 
ondas de calor estão se tor-
nando mais frequentes em 
muitas regiões, graças à ativi-
dade humana. No Brasil, o Ins-
tituto Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet) registra na última 
semana que as temperaturas 
estão 5ºC acima da média em 
partes do Centro-Oeste, Su-
deste e Tocantins.

Pesquisadores na Paraí-
ba, e também do Instituto Na-

cional do Semiárido (INSA) 
também são unânimes em 
afirmar que o aquecimento 
global irá afetar diretamente 
o Semiárido, provocando pe-
ríodos mais longos de seca e 
chuvas mais intensas, em perí-
odos mais curtos, afetando as 
atividades rurais e o convívio 
com a seca na região.

Os cientistas do IPCC 
dizem que é muito provável 
(90%) que no século XXI as 
ondas de calor ocorrerão com 
mais frequência e durarão 
mais. Eles projetam ainda que 
as temperaturas médias glo-
bais da superfície aumentem 
0,3-0,7 graus Celsius entre 
2016-2035. Em todas as pro-
jeções, exceto nas mais con-
servadoras, os cientistas acre-
ditam que, entre 2081–2100, 
a mudança da temperatura 

global da superfície prova-
velmente excederá 1,5 graus 
Celsius.

Diante destes problemas, 
o Climate Reality promove o 
evento “24 Horas de Realida-
de: Contagem Regressiva para 
o Futuro” (24hoursofreality.
org)  que tem como objetivo 
de instigar um debate global 
que interliga temas como a 
crise climática, a pandemia 
de covid-19 e a crise nas ques-
tões de justiça social e mos-
trar caminhos para o enfren-
tamento. O evento é liderado 
pelo ex-vice-presidente dos 
Estados Unidos Al Gore e lí-
deres da realidade climática e 
acontecendo em todo o mun-
do; inicia às 17 horas do dia 10 
de outubro e segue até o dia 
seguinte, às 17h (horário de 
Brasília) e estará online pelo 

Márcia Dementshuk 
Especial para A União

Facebook.com/climatereality.
A representatividade 

no Brasil, o Climate Reality 
Brasil,endossa a “Carta das 
Cinco Medidas Contra o Des-
matamento”, e solicita a ade-
são à petição para que as cinco 
medidas sejam implementa-
das de forma emergencial. 

Acesse através do QR Code 
a petição que está no site 
do Climate Reality Brasil.

mosquito é permanente. Pelo 
menos uma vez por semana 
deve ser feita uma faxina para 
eliminar copos descartáveis, 
tampas de refrigerantes ou ou-
tras garrafas no quintal. Lem-
brar de lavar bem a caixa d’água 
e depois vedar. Não deixar água 
acumulada em pneus, calhas e 
vasos, adicionar cloro à água da 
piscina”, pontua. 

Apesar do cenário atual do 
covid-19, as Atividades de Con-
trole das Arboviroses continuam 
ativas, tais como: sensibilizar a 
população para eliminação de 
criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, contribuindo para o con-
trole das arboviroses dengue, 
zika e chikungunya; manter ativa 
a vigilância para notificação dos 
casos suspeitos; realizar coleta 
de material para confirmação 
laboratorial de casos suspeitos 
e para o isolamento viral, com 
intuito de identificar o sorotipo 
de dengue circulante.



Coletivos que circulam pelos municípios de Bayeux, Santa Rita e Cabedelo terão paradas dentro do Terminal no Varadouro

A Superintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP) redefiniu as 
três plataformas instaladas den-
tro do Terminal de Integração do 
Varadouro (TIV), em João Pessoa, 
para receber os ônibus das cida-
des vizinhas. A ação tem como 
objetivo reorganizar os espaços 
dentro do Terminal de Integração 
que passam a receber os ônibus 
urbanos de Bayeux, Santa Rita e 
Cabedelo a partir de hoje. Além de 
segurança, a medida deve trazer 
também economia para os usuá-
rios do transporte público coletivo 
da Região Metropolitana. 

De acordo com a Semob-JP, 
as plataformas A, B e C foram di-
vididas em duas e distribuídas 
de acordo com os corredores de 
itinerário de cada linha. A plata-
forma “A” foi dividida em A-1 e 
A-2. A plataforma A-1 receberá 
os ônibus das linhas que circulam 
pelos corredores Epitácio Pessoa 
e Tancredo Neves. A plataforma 
A-2 irá receber os que passam pe-
los corredores Beira Rio, Epitácio 
Pessoa e Via Oeste. 

Já a plataforma “B”, que tam-
bém foi dividida em B-1 e B-2, 
receberá na B-1 os coletivos que 
circulam pelo corredor Cruz das 
Armas, e na B-2 os que passam 
pelos corredores Cruz das Armas 

Nilber Lucena 
Especial para A União

Ônibus intermunicipais passam 
a trafegar hoje pela Integração
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Três dias após pedir tro-
pas federais e de fazer uma 
série de relatos sobre clima 
de violência na campanha, 
juíza da 44ª Zona Eleitoral, 
Higyna Josita, determinou on-
tem a proibição de carreatas, 
motorreatas, pedais, passea-
tas e comícios na região que 
abrange os municípios de 
Pedras de Fogo, Pilar, Juripi-
ranga e São Miguel de Taipu.

A decisão da magistrada 
se baseia, agora, nas recomen-
dações sanitárias para evitar 
a propagação da covid-19 e 

acompanha o que já aconte-
ceu no começo desta semana 
na Comarca de Alhandra e 
que levou, em reunião rea-
lizada na última terça-feira, 
dia 6, a maioria dos membros 
do TRE-PB a confirmar como 
uma tendência que pode vir 
a ser considerada para todo 
o Estado.

Com a decisão da juíza 
Higyna Josita, fica liberada 
somente a realização de pa-
lestras, desde que se mante-
nha o distanciamento social, 
higienização pessoal e do am-
biente, comunicação e moni-
toramento das condições de 
saúde.

Juíza proíbe comícios 
em Pedras de Fogo
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Série de entrevistas

Wallber Virgolino promete postura 
conservadora na Prefeitura de JP

Em entrevista ontem à 
Rádio Tabajara FM (105,5), o 
candidato à Prefeitura de João 
Pessoa Wallber Virgolino (Pa-
triota) afirmou que pretende 
defender a pauta conservadora 
caso seja eleito gestor da capital. 
A participação do candidato no 
programa ‘Fala Paraíba’, condu-
zido por Petrônio Torres e Ívyna 
Souto, faz parte da cobertura das 
eleições realizadas pela emis-
sora. Na próxima terça-feira, o 
candidato entrevistado será Ítalo 
Guedes (Psol).

Na área da saúde, Wallber 
Virgolino falou que pretende 
modificar a estrutura atual. 

“Vou inverter a pirâmide de in-
vestimentos. Hoje, o município 
investe na alta complexidade. 
Nós queremos investir na aten-
ção básica. Nas áreas periféricas 
faltam remédio, profissionais de 
saúde, estrutura nos PSFs e nas 
UPAs”, criticou. 

O candidato disse ainda 
que deseja fazer parceria com 
a iniciativa privada para zerar a 
fila de exames e cirurgias do SUS. 
Na educação, ele garantiu o 
retorno às aulas mesmo com 
a pandemia de covid-19. “Sou 
totalmente favorável ao retorno 
das aulas, seja na rede privada ou 
na pública. Em janeiro, quando 
assumir, vou determinar a volta, 
para que o aluno não perca mais 
o tempo que já perdeu”. Outra 

sugestão é a entrega de vouchers 
para famílias que não consegui-
rem vagas na rede pública, além 
de criar um programa de for-
mação profissionalizante para 
estudantes.

Na mobilidade urbana, 
Virgolino defendeu a necessi-
dade de tornar a cidade mais 
inteligente. “Temos que usar os 
sinais inteligentes. João Pessoa 
tem que entrar na modernidade. 
Precisamos criar concorrência 
nas empresas de ônibus e cadas-
trar alternativos para locais em 
que as empresas não queiram 
rodar”. Na moradia, o candidato 
afirmou que pretende realizar 
o maior complexo habitacional 
da Paraíba.

Para o meio ambiente, 

Wallber Virgolino prega o pla-
nejamento arquitetônico para 
que áreas desmatadas da cida-
de sejam replantadas. Na vul-
nerabilidade social, o candidato 
falou em desenvolver políticas 
públicas – como crédito no Ban-
co Cidadão – para pessoas que já 
tenham profissão, e um auxílio 
emergencial temporário para 
pessoas em situação mais difícil. 

Os candidatos para a Pre-
feitura de Bayeux também estão 
sendo entrevistados na Rádio 
Tabajara durante o programa 
‘Jornal Estadual’, com a apresen-
tação de Rayo Miranda e Camila 
Alves. Ontem, a candidata Lucie-
ne de Fofinho (PDT) encerrou a 
rodada com os postulantes da 
cidade.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Paraíba tem mais de 125 mil pessoas 
contaminadas pelo novo coronavírus

Novos 536 casos e 10 óbi-
tos em decorrência da covid-19 
foram confirmados pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) on-
tem. Com o montante, a Paraíba 
atinge a marca de 125.285 casos 
de pessoas contaminadas, sendo 
100.970 pessoas consideradas 
recuperadas e 2.904 falecimen-
tos. Até o fechamento do bole-
tim diário ontem, 386.883 testes 
para diagnóstico da covid-19 já 
foram realizados. 

O número de cidades 
com casos e com falecimentos 
se mantém o mesmo há uma 
semana com 223 municípios 
com casos e 171 com registro 
de mortes.

As mortes registradas on-
tem pela SES ocorreram entre 
26 de maio e 9 de outubro. No 
entanto, seis pessoas faleceram 
no intervalo entre a quinta-feira 
e ontem. A faixa etária entre os 
mortos foi de 57 a 88 anos, sen-
do apenas um com idade inferior 
a 65 anos.  Duas pessoas não 
possuiam comorbidades, as de-

mais apresentaram hipertensão 
e cardiopatia como fatores de 
risco mais frequentes. As vítimas 
residiam em  Campina Grande 
(4), João Pessoa, Bayeux, Itapo-
ranga, Monteiro, Santana dos 
Garrotes e São José de Piranhas. 

A maior concentração entre 
as novas confirmações de casos 
se divide entre 10 cidades, são 
337 casos, equivalente a 65,87% 
do número total. João Pessoa 
lidera a lista de confirmação de 
casos com 104 e totaliza 30.453; 
Campina Grande é a segunda 
cidade com o maior número de 

casos. São 13.404 após a confir-
mação de novos 50; Patos teve 
um acréscimo de 46 novos casos, 
totalizando 4.581.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o Estado é de 
35%. Na Região Metropolitana 
de João Pessoa e Campina Gran-
de possuem a taxa de ocupação 
de 34%. Já no Sertão, o número 
é de 45% dos leitos exclusivos 
para o tratamento da doença 
ocupados. Cerca de 386.883 tes-
tes para diagnóstico da covid-19 
já foram realizados. 

Ana Flávia Nóbrega  
ana8flavianobreg@gmail.com

O Programa Nota Cida-
dã contemplou mais 21 novos 
ganhadores no mês de outu-
bro, referentes ao 10º sorteio 
realizado ontem, no auditório 
da sede da Loteria Estadual da 
Paraíba (Lotep), em João Pes-
soa. Os ganhadores dos 20 prê-
mios de R$ 2 mil foram de oito 
cidades: João Pessoa, Campina 
Grande, Conde, Patos, Sousa, 
Cajazeiras, Catolé do Rocha e 
Junco do Seridó, sendo o prê-
mio especial de R$ 20 mil para 
um cidadão da capital.  O 10º 
sorteio, referente ao mês de 
setembro, teve mais um recor-
de do número de participantes 
(20.933 cidadãos) e também 
de notas emitidas com CPF 
(102.958 unidades).

Devido à pandemia da co-
vid-19 e pelo sexto mês conse-
cutivo, o sorteio foi realizado 
sem a presença de público 
externo, mas foi transmitido 
pelo canal do YouTube da Se-
cretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB) e no perfil do Ins-
tagram da Lotep (@lotep.pb)  

Como as repartições pú-
blicas do Estado ainda estão 

fechadas, devido às medidas de 
isolamento social para evitar a 
disseminação da covid-19, a 
Lotep entrará em contato com 
os novos ganhadores para in-
formar os documentos neces-
sários como forma de resgatar 
o prêmio, mas as dúvidas e 
esclarecimentos dos prêmios 
deste mês de outubro já po-
dem ser respondidos também 
pelo e-mail da Lotep lotep@
lotep.pb.gov.br; no direct do 
Instagram @lotep.pb ou pelo 
aplicativo do WhatsApp (83) 
98133-5949. O resgate do prê-
mio pode ser feito em até 180 
dias, após a data do sorteio.

‘Nota Cidadã’ divulga 
novos 21 ganhadores

e 2 de Fevereiro via Jaguaribe.
A plataforma C, dividida em 

C-1 e C-2, receberá na C-1 os ôni-
bus do corredor Pedro II e a C-2 foi 
destinada os coletivos das cidades 
de Bayeux, Santa Rita e Cabedelo 
para o embarque e desembarque 
dos passageiros. 

Eduardo Varandas, diretor 
de Planejamento da Semob-JP 
explica que com a mudança do 
sistema a forma de pagamento 
das passagens permanece a mes-
ma, sendo feita dentro do ônibus. 
“Não há nenhuma mudança com 
relação à passagem. A entrada 
dos ônibus no TIV contribui para 

o conforto e segurança dos pas-
sageiros, mas a integração conti-
nua sendo feita pelo cartão, com 
a segunda passagem saindo pela 
metade do preço, como já aconte-
ce”, pontuou. 

Severino dos Ramos da Silva 
mora em João Pessoa e trabalha 
de Vigilante em Tibiri, portan-
to será um dos muitos usuários 
beneficiados com a mudança no 
sistema de transporte coletivo. “A 
expectativa é que se tenha mais 
segurança, gostei muito disso. 
E a questão da integração, com 
isso vou economizar com as pas-
sagens. Eu moro aqui em João 

Pessoa e trabalho no Hospital 
Metropolitano e para mim essa 
mudança vai ser muito boa. Irei 
economizar por mês uma média 
de R$ 140 reais.” 

Roberto Amaro dos Santos 
que mora em Bayeux e trabalha 
como gesseiro na capital, também 
comemorou a mudança. “Isso re-
presenta uma melhora, pago duas 
passagens para ir e duas para vir, 
quatro passagens no total e com 
essa entrada dos ônibus na inte-
gração, se a integração das passa-
gens ocorrer, é muito econômico 
para a gente que trabalha e recebe 
por diária.” 

Semob-JP subdividiu as plataformas para se adequar às linhas que passam a circular pelo Terminal Integração

Foto: Marcus Antonius

Através do QR Code acesse o Portal 
do Governo para se cadastrar e 

participar do Nota Cidadã

O governador João Aze-
vêdo autorizou o comandan-
te-geral da PM, coronel Euller 
Chaves, a promover 79 poli-
ciais militares para as gra-
duações de 2º sargento, 1º 
sargento e subtenente. A lista 
com o nome dos promovidos 
foi divulgada no Boletim Ge-
ral da Corporação, na noite 
desta sexta-feira (9).

Com essas promoções, 
o governador João Azevêdo 
chega a 1.718 ascensões pro-
fissionais dentro da Polícia 
Militar, em pouco mais de 
um ano e dez meses de ges-
tão. No período, foram 181 
oficiais promovidos e 1.531 
praças.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Eul-
ler Chaves, agradeceu ao go-

vernador a autorização das 
promoções e destacou que a 
ascensão representa o início 
de mais uma etapa profis-
sional na vida dos policiais. 
“Agradecemos ao governador 
João Azevêdo a autorização 
para promover os policiais 
às novas graduações, que traz 
novos desafios profissionais 
e também motivação para 
prestar um serviço cada vez 
melhor ao cidadão paraiba-
no”, disse.

Os policiais promovidos 
são de vários batalhões do 
Estado. Eles receberão indivi-
dualmente os atos de promo-
ção, como forma de marcar a 
nova etapa profissional que 
se inicia a partir da gradua-
ção que os promovidos pas-
sam a ocupar.

Governador autoriza 
promoção de 79 PMs
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Cristo Redentor
Localizado na Zona Norte, o bairro é o segundo mais populoso 
da cidade, concentrando 37.538 habitantes, de acordo com 
último levantamento do IBGE. Página 8 Fo
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Beatriz de Alcântara
Especial para o Jornal A União

O governador João Aze-
vêdo esteve ontem em Campi-
na Grande para entregar obras 
como o ginásio José Rodrigues 
– o Rodrigão – em Galante e a 
segunda parte do Eixo das Na-
ções e aproveitou para anun-
ciar outros investimentos em 
comemoração ao aniversário da 
cidade, que completa 156 anos 
amanhã. Lá, na Rainha da Bor-
borema, assinou um contrato 
com a Caixa Econômica Federal 
(CEF) para a liberação de R$ 40 
milhões, que serão destinados 
ao início das obras do Centro de 
Convenções do município, bem 
como a ordem de licitação para 
a reforma de um prédio do Esta-
do, localizado nas proximidades 
da antiga Estação Ferroviária, 
onde funcionará o Escritório 
de Representação do Governo 
da Paraíba.

O chefe do Executivo es-
tadual afirmou que as ações e 
obras entregues ontem repre-
sentam o compromisso do Go-
verno da Paraíba com Campina 
Grande. “Com a assinatura de 
hoje, vamos ter as condições 
de iniciar as obras do Centro de 
Convenções, o Estado vai apor-
tar mais R$ 10 milhões nesse 
momento, completando 50% 
do valor do empreendimento”, 
frisou. 

A primeira parte da visita 
do governador foi ao distrito de 
Galante para a entrega do giná-
sio José Rodrigues, o Rodrigão, 
após a reforma que custou, em 
média, R$ 500 mil. A qualidade 
da obra foi elogiada pela supe-
rintendente da Suplan, a enge-
nheira Simone Guimarães. “Esse 
ginásio estava abandonado há 
mais de 15 anos e essa era uma 
reivindicação antiga das pes-
soas de Galante, fizemos uma 
recuperação da estrutura metá-
lica, porém a coberta, o piso, o 
estacionamento e os banheiros 
são todos novos”, destacou.

 A obra contemplou o giná-
sio com arquibancadas, bilhete-
ria, palco, banheiros acessíveis 
para pessoas com deficiência, 
subsolo com vestiários femini-
nos e masculinos, além de um 
estacionamento com uma área 

de construção de 1.104,76m². 
A reforma recuperou toda a es-
trutura metálica, substituiu todo 
o piso, fez instalação sanitária, 
elétrica, de novos refletores e de 
combate a incêndio e drenagem.

Confecções
Durante sua passagem por 

Campina Grande, o governador 
também lembrou o protocolo de 
intenções assinado um dia antes 
com o Sebrae, que visa transfor-
mar, nos próximos cinco anos, 
a região polarizada de Campi-
na Grande no maior centro de 
produções de confecções do 
Nordeste. “Não tenho dúvidas 
de que isso será - e é - levantado 
na história, nos últimos 30 anos, 
o maior incentivo que se pode 
dar na geração de emprego e 
renda para uma região inteira”, 
celebrou. 

Para a indústria produtora 
do segmento em toda a Paraíba, 
a arrecadação de impostos que 
era de 18% deve passar para 
2%; já para o ramo varejista 
do setor na 3º Região – que se 
estende de Monteiro a Campina 
Grande com 54 municípios –, a 
arrecadação de 18% passará a 
ser de 3%. “Vamos estar, breve-
mente, muito acima do que faz 
Toritama e Santa Cruz do Capi-
baribe. Essa é uma medida arro-
jada e de coragem do Governo, 
diante de um momento como 
esse de queda de arrecadação, 
a gente dá um incentivo como 
esse”, afirmou João Azevêdo.

Eixo das Nações
Ainda na sexta-feira, João 

Azevêdo entregou a segunda 
etapa do Eixo das Nações, que 
liga a Rua XV de Novembro até 
a Rua Sem Nome, no Bairro do 
Araxá. A obra, que contou com 
um investimento de mais de 
R$ 3 milhões de recursos pró-
prios do Estado, teve serviços 
de “terraplanagem, pavimenta-
ção asfáltica, calçada de ambos 
os lados de 1,50m de largura, 
drenagem, sinalização vertical 
e horizontal, identificação dos 
logradouros, iluminação pública 
(instalações elétricas de baixa e 
alta tensão e instalação elétrica 
– medição) e obras complemen-
tares”, segundo informações do 
Governo Estadual.

Foco da gestão está voltado ao desenvolvimento
Para o futuro imediato de 

Campina Grande, o governador 
anunciou que está assinando com 
a Caixa Econômica Federal a li-
beração de R$ 40 milhões para a 
primeira etapa das obras do Cen-
tro de Convenções. O orçamento 
completo da obra está em torno 
de R$ 100 milhões e, para iniciar, 
o Estado aportará R$ 10 milhões 
para que, junto ao valor liberado 
pela CEF, completando 50% do va-
lor total. O espaço deverá ter feira 
de eventos, auditório, portarias, 
heliponto, Praça das Bandeiras e 
estacionamento com 578 vagas.

Campina Grande também 
abrigará, em breve, o Escritório 
de Representação do Governo da 
Paraíba. O gestor do Estado contou 
que assinou a ordem de licitação 
que viabilizará a reforma do prédio 
localizado próximo a antiga Esta-
ção Ferroviária. 

“O Escritório de Representação 
é um compromisso que estamos 
cumprindo, ampliando a interlo-
cução com o município”, frisou 
Azevêdo. Além do Gabinete do 

Foram inauguradas a reforma do ‘Rodrigão’, a segunda etapa do Eixo das Nações e assegurado o início do Centro de Convenções

Em Campina, Governo entrega 
obras e anuncia investimentos

Às vésperas do aniversário de Campina Grande, o governador da Paraíba, João Azevêdo, esteve ontem na cidade, entregou obras e falou sobre os planos de desenvolvimento econômico para todos os campinenses

Foto: José Marques

Etapa do Eixo das Nações, que liga ruas no bairro do Araxá: investimento superior a R$ 3 mi

Governo e Vice-Governo, o local 
também terá a Procuradoria Geral 
do Estado, a Agevisa, o Gegov, a 
Cinep e o Orçamento Democrático. 
As obras de reforma e adequação 
do prédio somam investimentos da 
ordem de R$ 2,8 milhões.

João Azevêdo evidenciou du-
rante a visita os novos investimen-
tos pretendidos para a Rainha da 
Borborema. “Estamos fazendo a 
licitação do arco metropolitano, 
que vai ligar a BR-230 até Lagoa 
Seca, uma obra importante para 

a mobilidade urbana e já está em 
licitação a estrada de Queimadas 
a Fagundes, que será um arco para 
quem vem de Caruaru ao Litoral ou 
ao Brejo”, completou.

 “Essa quantidade de inves-
timentos que estamos fazendo é 
fruto do reconhecimento que nós 
temos da importância de Campina 
Grande para a Economia do Esta-
do, para a Política do Estado, pois 
para que esse Estado se desenvol-
va, é fundamental que todas as 
regiões se desenvolvam”, finalizou.

Construção do FabLab recebe visita técnica
O governador João Aze-

vêdo também realizou uma 
visita técnica às obras de 
construção do Laboratório-
-Fábrica (FabLab) do Nú-
cleo de Tecnologias Estraté-
gicas em Saúde (Nutes) da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), em Cam-
pina Grande. O empreendi-
mento será voltado para a 
produção de equipamentos 
médicos e servirá de plata-
forma para a atração de em-
presas e desenvolvimento 
de produtos em condições 
sanitárias adequadas para 
comercialização no merca-
do. No local, o Governo do 
Estado realizou os serviços 
de limpeza e terraplanagem 
do terreno. 

 No FabLab deverão 
ser produzidos desfibrila-

dores, monitores de sinais 
vitais, protetores faciais e 
outros dispositivos médi-
cos. As obras estão previs-
tas para serem concluídas 
em 2022. O governador 
destacou a importância 
do FabLab para a Paraíba. 

“Quando a universidade 
chega muito perto do povo, 
ela atinge cada vez mais 
seus objetivos. Nós vamos 
permitir que os alunos 
da UEPB participem des-
se processo, não só como 
forma de aprendizado, mas 

entendendo que a produ-
ção dos equipamentos que 
aqui serão feitos benefi-
ciará a população”, avaliou. 

 Acompanharam a visita 
técnica a vice-governadora 
Lígia Feliciano, o deputado 
federal Damião Feliciano, 
os deputados estaduais João 
Gonçalves e Chió e auxiliares 
do Governo da Paraíba. O rei-
tor da Universidade Estadual 
da Paraíba, Rangel Júnior; o 
coordenador geral do Nutes, 
Misael Morais; e o professor 
Eduardo Oliveira também es-
tiveram presentes no local. 

 O Laboratório-fábrica 
conta com uma área de 12 
mil metros quadrados e 
terá condições de ofere-
cer cerca de 250 ambientes 
destinados às pesquisas 
em Saúde.

Laboratório da UEPB será voltado para produção de equipamentos médicos

Foto: José Marques

Foto: José Marques



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 10 de outubro de 2020

Publicação contém 18 páginas com procedimentos operacionais e recomendações sanitárias por causa da pandemia 

Cartilha orienta o trabalho 
da PM durante as eleições

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cardoso Filho

A Polícia Militar lançou 
ontem (9) uma cartilha com 
os principais procedimentos 
operacionais que a corpora-
ção deve adotar para garan-
tir a segurança no pleito. O 
exemplar com 18 páginas 
tem como objetivo orientar 
o trabalho dos policiais nas 
eleições deste ano e traz 
também recomendações sa-
nitárias por causa da pande-
mia do novo coronavírus.

Entre os principais pon-
tos orientados pela cartilha, 
estão a guarda e escolta das 
urnas, o policiamento nos 
locais de votação e o atendi-
mento de ocorrências elei-
torais. Em todas as zonas 
eleitorais, a corporação co-
locará um militar de ligação, 
que será profissional res-
ponsável por facilitar o cum-

primento das demandas da 
Justiça Eleitoral.

O material ficará dispo-
nível para download no site 
da corporação (www.pm.pb.

gov.br) e tem recomenda-
ções das ações que devem 
ser tomadas diante das prin-
cipais condutas proibidas 
nas eleições. 

A cartilha lista 13 cri-
mes eleitorais que o policial 
deve ficar atento para coibir, 
a exemplo de propaganda 
irregular, prática de boca de 
urna e o derrame de santi-
nhos na porta dos locais de 
votação, que acontece geral-
mente na noite anterior ao 
pleito.

A quantidade de poli-
ciais e viaturas que farão 
parte do Plano de Segurança 
para as eleições 2020 está 
sendo definida, de acordo 
com um mapeamento que 
o Estado-Maior Estratégico 
(EME) da corporação vem 
fazendo.

PRF inicia operação 
nas estradas da PB

A Polícia Rodoviária 
Federal iniciou ontem (9) 
a Operação Nossa Senho-
ra Aparecida nas rodovias 
federais da Paraíba. A ope-
ração, que se estenderá até 
as 24 horas de segunda-
-feira (12), reforçará o po-
liciamento ostensivo para 
garantir a segurança e a 
fluidez do trânsito. No feria-
dão, a PRF está priorizando 
as ações preventivas para a 
diminuição da violência no 
trânsito e de acidentes. 

Nas fiscalizações have-
rá o uso de etilômetros, com 
a observação do excesso de 
passageiros nos veículos, 
uso de cinto de segurança 
para os condutores e passa-
geiros, averiguação do esta-
do de conservação dos veí-
culos, tais como dos pneus, 
estepe e sistema de ilumi-
nação. As ações de combate 
ao crime também serão re-
forçadas com fiscalizações 
específicas a automóveis, 
motocicletas e ônibus que 
circulam entre os estados, 
buscando promover a segu-
rança de todos que trafegam 
pelas rodovias federais da 
Paraíba.

Para uma viagem se-
gura, a PRF recomenda aos 
motoristas algumas condu-
tas, entre elas, revisão do 

veículo, verificação de itens 
obrigatório, programar 
paradas em locais adequa-
dos para abastecimento, 
alimentação e descanso. E 
lembra que a mistura de ál-
cool e direção é perigosa e 
criminosa. Manter atenção 
na rodovia, faróis ligados, 
uso do cinto de segurança e 
que, em caso de emergência 
e necessidade de apoio da 
PRF, ligue para o telefone de 
emergência 191.

Durante o feriado, have-
rá restrição de tráfego para 
alguns veículos de carga nas 
rodovias federais, em tre-
chos de pista simples, para 
proporcionar uma maior 
segurança no trânsito. Não 
será permitido o trânsito de 
veículos ou combinação de 
veículos, cujos pesos e di-
mensões excedam qualquer 
dos seguintes limites: 2,6m 
de largura; 4,4m de altura; 
19,8m de comprimento e  
57 toneladas  de peso bru-
to total. A restrição seguirá 
conforme os dias e horários 
a seguir:

n09/10/2020  
(sexta-feira) – 16h às 22h
n 10/10/2020 
(sábado) – 6h às 12h
n 12/10/2020 
(segunda-feira) – 16h às 22h

Nossa Senhora Aparecida

AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da COMPANHIA ESTADUAL DEHABITAÇÃO 

POPULAR – CEHAP, Sociedade de Economia Mista, com sede na Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, 
bairro de Mangabeira, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ 
sob o nº 09.111.618/0001-01 e Inscrição Estadual sob o nº 16.055.882-4, com fulcro na Lei Estadual 
nº 11.661, de 25 de março de 2020 e por intermédio da Comissão Especial do PROGRAMA PAR-
CEIROS DA HABITAÇÃO- PPH, nomeada pela Portaria Nº 027/2020 publicada no Diário Oficial do 
Estado em 09 de outubro de 2020, torna público para conhecimento dos interessados, a realização 
de CHAMAMENTO PÚBLICO para formalização de parcerias através do Programa Parceiros da 
Habitação, a serem realizadas com municípios, movimentos de moradia e entidades públicas ou 
privadas, com ou sem fins lucrativos, tendo por finalidade a construção de Unidades Habitacionais 
para a população de baixa renda, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos, os 
quais se encontram, na íntegra,no site da CEHAP (www.cehap.pb.gov.br) à disposição de todos os 
interessados a partir de 10/10/2020.

João Pessoa, 09 de outubro de 2020.
BRENAN ARRUDA DE BRITO

Presidente da Comissão Especial do PPH
EMILIA CORREIA LIMA

Diretora Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL/SES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 04.09.19.580 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
DATA DE ABERTURA: 22/10/2020 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 20-01311-9
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA PARA O NÚCLEO DE 

IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 089/2020/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.centraldecompras.pb.gov.br. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual 
nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – TESOURO DO 
ESTADO. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 
13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 09 de outubro de 2020.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO PARA O 
TRIÊNIO 2021-2022

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS DA PARAÍBA – AATRA-PB, 
inscrita no CNPJ nº 30.962.913/0001-50, no uso de suas atribuições que lhe confere os arts. 27, 
b, 49, do Estatuto Social da Entidade, comunica e convoca os seus associados, em dia com suas 
obrigações sociais a comparecer em sua sede na Av. Coremas, Empresarial Independência, n.: 
18, Tambiá, CEP 58.020-544, João Pessoa/PB, onde será realizada a Assembleia Geral Ordinária 
- AGO, no dia 12 (DOZE) DE NOVEMBRO DE 2020, quinta-feira, das 09:00h às 16:00h, na sede 
da AATRA-PB, no endereço acima mencionado, para ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
(cinco membros efetivos e dois membros suplentes), CONSELHO FISCAL (três membros titulares 
e três suplentes), REPRESENTANTE JUNTO A ABRAT (um membros efetivos e outro suplente) 
e DIRETORIA EXECUTIVA (seis membros, Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor 
Secretário-Geral, Diretor Secretário Adjunto, Diretor Tesoureiro e Diretor Tesoureiro Adjunto) PARA 
O BIÊNIO 2021/2022, conforme previsão nos arts. 14, parágrafo único; 26, §1º; 27, alinea “K”; 33; 
36; 49, todos do Estatuto Social, totalizando 20 (vinte) membros. Neste mesmo dia da eleição, 
serão apurados os votos e proclamado o resultado. Segundo o disposto no art. 52 do Estatuto, as 
regras para votar e ser votado serão elaboradas pelo Conselho Deliberativo através de Regimento 
Disciplinar e obedecendo aos limites do Estatuto Social da AATRA-PB e disponibilizado no site da 
entidade, cabendo aos mesmos a nomeação da comissão eleitoral. Outras informações poderão 
ser obtidas diretamente na sede da AATRA-PB. João Pessoa, 08 de outubro de 2020. Diretor 
Presidente Daniel Sebadelhe Aranha.

COMARCA DE CABEDELO. 4ª VARA MISTA. EDITAL DE CITAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA. 
PRAZO DE 40 DIAS. Processo PJE nº 0001091-58.2012.8.15.0731. Ação – MONITÓRIA. Autor: R 
FERNANDES & CIA. Réus: NL COMERCIO ALIMENTÍCIO LTDA – ME, JOSE FERREIRA RAMOS 
NETO, LEONARDO CELESTINO VIEIRA RAMOS. CITE-SE o PROMOVIDO, JOSE FERREIRA 
RAMOS NETO, atualmente, em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para no prazo de quinze (15) 
dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 7.077,03 (Sete mil, setenta e sete reais e três centavos), 
ou querendo, oferecer embargos suspensivos do mandado monitório, sob pena de constituição do 
título executivo, deixando-o, ainda ciente de que, cumprido o mandado, ficará isento de custas e 
honorários. E para que não se alegue ignorância, determinou a MM. Juíza a expedição do presente 
edital. Dra. Teresa Cristina de Lyra Pereira Veloso – Juíza de Direito. Eu ElirneideAlvonira da Silva 
Souto, técnica judiciária, o digitei e assino. Cebedelo, 06/10/2020.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90052/2020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, 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 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 26/10/2020 às 9h (nove 
horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado 
à Fundação Espaço Cultura da Paraíba - FUNESC, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail 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, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839. 
Cadastro da CGE nº 20-01180-0

                                                                                         João Pessoa, 09 de outubro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR

QUARTEL DO COMANDO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE MUDANÇA DE LOCAL DE LICITAÇÕES
Tomada de Preços Nº 001/2020; 002/2020; 003/2020 e 004/2020

A Polícia Militar do Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação para obras 
e serviços de engenharia da PMPB, constituída pela Portaria nº 058/2020/GCG-CG, INFORMA 
que houve mudança do local onde seriam realizadas as licitações Tomada de Preços de números:  
001/2020; 002/2020; 003/2020 e 004/2020, DEIXANDO de ocorrer no auditório do prédio do Am-
bulatório Médico da PMPB, localizado na Rua da Areia, nº 297, Varadouro, João Pessoa – PB, e 
PASSANDO a serem realizadas no seguinte endereço: Auditório do Centro de Educação da Polícia 
Militar, situado na rua Cel Francisco de Assis Veloso, s/n, Mangabeira VII, João Pessoa – PB. A CPL 
informa ainda que todas as cláusulas, horários e condições de participação contidas nos respectivos 
editais permanecem inalteradas. 

LUCIANO ADONIAS BARBOSA- MAJ PM
Presidente da CPL - Obras

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação. Para a atividade depavimentação da 
Rodovia PB-386, trecho: Itaporanga / Conceição / Divisa PB-CE- UF: PB. Processo: 2020-008315/
TEC/LO-1312.

COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA – CCP – CNPJ/CPF N° 12.616.864/0002-00, torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental n°1382/2020 em 16 de setembrode 2020, Prazo: 300 dias. Para realização de teste de 
queima para coprocessamento em forno de clínquer utilizando CDR.  Na FAZENDA CCP, KM 18,5. 
PB 044, PITIMBU-PB. Processo: 2020-004131/TEC/AA-6309.

MOTRICE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. CNPJ 19.979.490.0001-48,  INFORMA QUE REQUE-
REU E FOI DEFERIDA A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº 1350/2020 PARA O CANTEIRO SUL 
II, EST.RURAL DE ACESSOÀ LOCALIDADE DO PINGA, S/N, SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL
MUNICIPIO: SANTA LUZIA – UF: PB – CEP: 58600000  ATIVIDADE LICENCIADA:  CANTEIRO 
DE OBRAS, PARA IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE SUL II, COM 2.274,00 M2 DE ÁREA 
CONSTRUÍDA, DOTADA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMPOSTO DE TANQUE 
SÉPTICO E 02 (DOIS) SUMIDOROS.

Academia Templo Físico Eireli, torna publico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambien-
te, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de Operação para Academia Templo Física Eireli, 
situada a Rua Oceano Atlântico, 554, CEP: 58.102-252 – Cabedelo – PB, conforme resolução do 
CONAMA 006 de 24/01/1986

A Galvão Amorim Desenvolvimento Imobiliário SPE LTDA – CNPJ Nº 35.609.470/0001-31 torna 
público que requereu à SEMAM – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a Licença de Prévia para 
o empreendimento THE HAUS situado a rua NORBERTO DE CASTRO NOGUEIRA, 1421 - Jardim 
Oceania - CEP: 58.037-603

EMPAER/EMEPA – PB
AVISO DE EDITAL

LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2020 
Registro CGE nº 2060007-1 de 09/10/2020

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na 
Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ 
nº 09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual nº 16.078.084-5, realizará Leilão Público nº 001/2020; 
OBJETIVO: alienação de 57 (cinquenta e sete) animais bovinos, sendo: 56 adultos + 01 (uma) cria 
ao pé-macho das seguintes raças: GIR, GUZERÁ, SINDI e PARDO-SUÍÇO;

DATA, HORÁRIO e LOCAL: no dia 31 de outubro de 2020, às 10 horas, na Estação Experimental 
de Alagoinha, localizada na Zona Rural do município de Alagoinha - PB;

6.10 MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital afixado na entrada principal 
da EMPAER/EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será 
exibida na internet no site: http://empaer.pb.gov.br/editais ou nos seguintes endereços: Rodovia BR 
230 – Km 13,3, S/N – Parque Esperança – LOT.  Morada Nova, L-26 - CEP: 58108-502 – Cabedelo 
– PB, Telefone: (83) 3218-8101 ou – Presidência - Telefone: (83) 3218-8162, E-mail: presidencia@
empaer.pb.gov.br - gabin@empaer.pb.gov.br 

DIRAF - Diretoria de Administração e Finanças, Telefone: (83) 3218-8101-Ramal 203,  E-mail: 
diraf@empaer.pb.gov.br -  DIPEA - Diretoria de Pesquisa Agropecuária, Rodovia Ministro Abelardo 
Jurema - PB 008, Km 7 - Jacarapé III - CEP: 58045-970 - João Pessoa – PB - Telefone: (83) 3218-
8101, E-mail: dipea@empaer.pb.gov.br – ou ainda (83)  9 8669-1092 e 9.8671.7888.

OBS.: SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, seja 
durante o Leilão, deslocamento dentro da Estação Experimental ou durante o transporte dos 
animais arrematados, bem como obediência ao cumprimento do Protocolo Setorial estabelecido 
pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, através do Parecer Técnico n.º 13/2020, de 04 
de setembro de 2020, conforme estabelecido no art. 2º do Decreto Estadual n.º 40.554 de 17 de 
setembro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 18 de setembro de 2020

João Pessoa, 08 de outubro de 2020.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO

Presidente CPL/EMEPA-PB.
Portaria Nº 03/2020 de 23/09/2020

EMPAER/EMEPA – PB
AVISO DE EDITAL

LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2020
Registro CGE nº 2060008-9 de 09/10/2020

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na Ro-
dovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ nº 
09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n 16.078.084-5, realizará Leilão Público nº 002/2020;

OBJETIVO: alienação de 116 (cento e dezesseis) animais, dentre caprinos e ovinos das raças: 
Santa Inês, Dâmara, Dorper, Saanen, Savana, B. Alpina, Canindé, Anglo Nubiana, Parda Alpina, 
Mestiça (1/2Nx1/2 BA), Boer, ¾ Dâmara, 7/8 Dâmara, 15/16 Dâmara;

DATA, HORÁRIO e LOCAL: no dia 29 de outubro de 2020, às 10 horas, na Estação Experimental 
Pendência, localizada na zona rural do Município de Soledade - PB.;

MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital, afixado na entrada principal da EMPA-
ER/EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será exibida 
no site: http://empaer.pb.gov.br/editais ou nos seguintes endereços: Rodovia BR 230 – Km 13,3, 
S/N – Parque Esperança – LOT.  Morada Nova, L-26 - CEP: 58108-502 – Cabedelo – PB, Telefone: 
(83) 3218-8101 ou – Presidência - Telefone: (83) 3218-8162 

email: presidencia@empaer.pb.gov.br - gabin@empaer.pb.gov.br
OBS.: SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, seja 

durante o Leilão, deslocamento dentro da Estação Experimental ou durante o transporte dos 
animais arrematados, bem como obediência ao cumprimento do Protocolo Setorial estabelecido 
pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, através do Parecer Técnico n.º 13/2020, de 04 
de setembro de 2020, conforme estabelecido no art. 2º do Decreto Estadual n.º 40.554 de 17 de 
setembro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 18 de setembro de 2020

João Pessoa, 08 de outubro de 2020.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO

Presidente CPL/EMEPA-PB.
Portaria Nº 03/2020 de 23/09/2020

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.

Para os dias da eleição 
- 15 de novembro (primeiro 
turno) e 29 de novembro 
(segundo turno, caso acon-
teça) -, a cartilha mostra 
como o policial deve proce-
der no caso da detenção de 
qualquer pessoa suspeita 
em flagrante delito. O infra-
tor deverá ser conduzido 
à presença da autoridade 
policial federal, juntamente 
com as eventuais vítimas e 
testemunhas. A condução 
também poderá ser feita à 
Polícia Civil.

Cita também o direito do 
eleitor que não poderá ser 
preso cinco dias antes e até 
48 horas depois do encerra-

mento da eleição. Os policiais 
militares não poderão pren-
der ou deter os fiscais de par-
tido ou membros das mesas 
receptoras, durante o exercí-
cio de suas funções, salvo em 
caso de flagrante delito ou 
ordem judicial do respectivo 
juiz eleitoral. E ainda que, 
nenhum candidato poderá 
ser preso ou detido desde 
quinze dias antes do pleito 
eleitoral, salvo em caso de 
flagrante delito.

Orientações do TSE
A cartilha foi confeccio-

nada em consonância com 
orientações dos Tribunais 
Superior Eleitoral e Regio-

nal Eleitoral, estará dispo-
nível em download para 
todos os policiais militares 
e distribuição para aqueles 
que irão viajar, dois dias do 
dia do pleito para o interior 
do Estado.

Mesmo como lança-
mento da cartilha, o Estado-
-Maior Estratégico da Polí-
cia Militar ainda não definiu 
a quantidade de policiais e 
viaturas que farão parte do 
Plano de Segurança para as 
eleições deste ano. Para este 
planejamento, como ocorre 
em todo o período eleitoral, 
o EME-PMPB realiza levan-
tamento das condições de 
segurança de cada área.

Detenção em flagrante delito

A Polícia Militar 
lança ontem à noite um 
conjunto de operações 
para reforçar a segu-
rança durante o feria-
dão do dia das crianças 
na Paraíba. O objetivo é 
prevenir a incidência de 
crimes, combater o tráfi-
co de drogas e aumentar 
a presença da PM nos lo-
cais que devem ter uma 
maior movimentação de 
pessoas no período. Ao 
todo, serão empregados 
3.133 policiais e 1.261 
viaturas nas atividades, 
que vão até a madrugada 
da terça-feira (13).

O trabalho começa 
já noite desta sexta-feira 
com a Operação Impac-
to, que será deflagrada às 
18h30, na Praça da Paz, 
no bairro dos Bancários, 
em João Pessoa. São mais 
de 400 policiais e 150 via-
turas especificamente na 
operação desta primeira 
noite, que terá como foco 
a Região Metropolitana 
da Capital.

Nos outros dias do 
feriadão, o esquema de 
segurança terá continui-
dade com as operações 
Cidades Segura e Nôma-
de, com reforço em pelo 
menos 60 cidades de vá-
rias regiões do estado.

Feriadão 
terá reforço 
policial no 
Estado
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Número de feminicídios na Paraíba cresceu aproximadamente 53% entre 2017 e 2018, segundo Anuário da Violência 2019

De fevereiro de 2019 a 
fevereiro de 2020 1,6 milhão 
de mulheres foram espan-
cadas ou sofreram tentati-
va de estrangulamento no 
Brasil, segundo o Datafolha. 
Na Paraíba o número de 
feminicídios cresceu apro-
ximadamente 53% entre 
2017 e 2018, segundo da-
dos do Anuário Brasileiro 
da Violência 2019. Os casos 
de agressões também não 
ficam para trás. Em apenas 
uma semana do último mês 
de agosto, mais de dez casos 
de violência contra a mulher 
foram registrados pela Polí-
cia Militar do Estado. Triste 
pensar que a subnotificação 
e a invisibilidade aumentam 
exponencialmente o proble-
ma que deve ser combatido 
por toda a sociedade. 

 Para protestar contra 
o aumento dos crimes con-
tra as mulheres foi criado o 
Dia Nacional de Luta contra 
a Violência à Mulher, come-
morado em 10 de outubro. 
A data é um alerta contra as 
violências física, sexual, psi-
cológica, patrimonial e mo-
ral que acometem mulheres 
de todos os lugares ao longo 
dos tempos. Quem viveu a 
violência carrega marcas difí-
ceis de apagar. Lembranças e 
dores de um ciclo que quando 
rompido proporciona novas 
oportunidades e traz de volta 
o sorriso e a esperança em 
dias melhores. 

Laura Luna 
Especial para A União

Dia de Luta contra a Violência 
à Mulher é comemorado hoje

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Emmanuel Noronha

Os kits de higiene 
pessoal para os 
recém-nascidos 
foram doados pelo 
HNSN e representam 
uma parceria entre 
os setores Público/
Privado da Rede 
Materno Infantil

Foto: Divulgação

Maria, 60 anos, hoje recebe amigos e familiares em casa
“Hoje minha casa é cheia. 

Recebo minha família e meus 
amigos. Saio e volto a hora que 
quiser e vou para onde der na 
telha”. A frase é da entrevistada 
Maria, que concordou em contar 
um pouco sobre o relacionamen-
to abusivo que viveu por longos 
36 anos, mas optou por não se 
identificar. Hoje, divorciada e 
morando só, Maria corre atrás 
do tempo perdido e vive dias 
alegres, bem diferente dos en-
frentados no passado, quando as 
lágrimas eram uma constante e 
os sorrisos uma raridade.

“Nos conhecemos e fomos 
morar juntos. Desde o início ele 
se mostrou ciumento e grosseiro 
mas eu engravidei logo e decidi 
que iria ficar de vez com ele, 
só não sabia que o preço seria 
tão alto. Eu tive três filhos e ele 
era um bom pai, apesar de ser 
um péssimo marido. Me falava 
coisas horríveis, as agressões 
verbais eram constantes e houve 
também agressão física, mas as 

verbais aconteciam sempre que 
ele bebia. Já chegava em casa 
chamando palavrão e me deixa-
va menor do que eu já me sentia. 
Apanhava, era ameaçada, mas 
no outro dia tinha muitos beiji-
nhos e abraços e eu achava que 
tudo ia ficar bem. Sinceramente 
parecia outra pessoa. Eram duas 
pessoas diferentes. Eu pensava 
que com minha dedicação ele 
ia melhorar, mas a cada dia que 
passava a situação piorava, não 
tinha melhora. Se eu for fazer 
uma média da nossa convivên-
cia ao longo desses anos, era 
um dia bom para uns oito dias 
ruins. Eu vivia com medo e só não 
apanhei mais porque quando 
ele começava eu saía, evitava o 
contato para não ser agredida. 
A minha família não concordava 
e nem apoiava. Nem iam na mi-
nha casa, ninguém ia na minha 
casa, não era um lugar de paz e 
nem um lugar onde eu pudesse 
receber ninguém.

Cheguei a me separar por 

três vezes e, mesmo ele sendo 
o provedor, porque eu não tra-
balhava, eu tinha o suporte da 
minha mãe e minhas irmãs que 
me ajudavam a me davam total 
apoio. O mesmo acontecia quan-
do eu voltava pra ele. Também 
apoiavam porque era a minha 
vontade e elas não podiam ir con-
tra, mas sabiam que dali a pouco 
eu sairia mais uma vez. Mas eu 
voltava porque queria criar meus 
filhos em um lar, com uma família. 

Em certo momento eu, já 
exausta, recebi o incentivo de 
pessoas que me amavam dizen-
do que não era possível aconte-
cer essas coisas, que tava tudo 
errado e aquilo me abriu a mente 
e, a partir desse momento, eu 
pensei: pronto, quando vier ago-
ra eu vou chutar mesmo o pau 
da barraca pra ver no que é que 
dá. Aí quando eu fui dar uma de 
mulher mesmo, apanhei, mas a 
polícia foi chamada. Teve Maria 
da Penha e pronto. Deu tudo 
certo pra mim”. Naquele mo-

mento, há quatro anos, acabava 
uma longa história de sofrimento 
que capacita Maria a falar para 
outras tantas que, independente 
dos motivos, sobrevivem em re-
lações tóxicas e abusivas.

“Eu sempre falo, inclusive 
para as minhas amigas que vêm 
me falar sobre violência, que 
se tiverem uma oportunidade 
fujam, caiam fora, porque a gen-
te fica esperando mudança e 
eu digo que não muda, quan-
do muda é pra pior. Enquanto 
você tem juventude, saia”. Maria  
conseguiu sair de uma relação 
que teve início quando ela tinha 
apenas 20 anos e, mesmo afir-
mando que é mais fácil retomar a 
vida na juventude, a aposentada 
encontrou forças para mudar aos 
56, provando que nunca é tarde 
para ser feliz. “Não tive mais nin-
guém. Hoje sou feliz com meus 
filhos e netos. Minha casa está 
sempre aberta para a família e 
os amigos. É uma liberdade que 
não tem preço”.

Ana, aos 39 anos, é feliz, mas diz que falta a presença do filho
“Hoje eu sou amada 

e muito bem casada há 
sete anos. Graças a Deus 
existe amor de ambas 
as partes, só não tenho 
filho, mas Deus sabe de 
todas as coisas”. A his-
tória de Ana, também 
nome fictício, foi mais 
curta, durou três anos 
e meio, mas não menos 
sofrida. A autônoma 
quebrou um ciclo que 
teve início com a mãe, 
também vítima de maus 
-tratos por parte do pai 
da entrevistada. Hoje 
com a vida refeita e um 

companheiro amoroso, 
Ana segue um caminho 
feliz, mesmo com marcas 
que permanecerão para 
sempre. 

“Eu tinha 24 anos e 
ele era mais experien-
te que eu, já vinha de 
outros casamentos, mas 
você sabe como é quan-
do a gente se apaixona, 
você entende! Ele foi 
o meu primeiro tudo e 
você se abestalha, não é 
verdade!? No oitavo mês 
de casamento eu desco-
bri a primeira traição, foi 
quando aconteceu a pri-

meira agressão. Mas eu 
aceitei e fui aceitando, 
aceitando e fui pegando 
várias e várias mensa-
gens no celular, flagra 
em porta de motel, mas 
eu sempre voltava. E 
quando isso acontecia 
ele sempre voltava mais 
agressivo comigo. Minha 
mãe se aperreava mas o 
meu pai defendia e in-
centivava ele a me bater.  
Eu não trabalhava e era 
obcecada por ele tam-
bém, tinha o psicológico 
muito abalado e tinha 
muitos ciúmes dele. Tem-

pos depois eu engravidei 
e piorou tudo. Certo dia, 
quando eu estava com 
cinco meses de gesta-
ção, ele chegou bêbado 
em casa e começamos 
a discutir por causa de 
outra mulher. Ele me deu 
um tapa no rosto que 
meu brinco caiu longe e 
correu atrás de mim com 
uma chave de fenda e fi-
cou furando a mesa. Foi 
uma confusão. Tive que 
ir para a maternidade e 
quando cheguei lá vi na 
ultrasson que meu filho 
já estava morto. Vi meu 

filho no meio das minhas 
pernas, pendurado pelo 
cordão umbilical (Ana 
chora). De lá já fui direto 
pra casa da minha mãe, 
foi o fim. Hoje se meu 
filho tivesse vivo teria 12 
anos, mas Deus sabe de 
todas as coisas. É preciso 
realmente querer sair e 
denunciar para que si-
tuações como essa não 
fiquem impunes. Eu não 
sabia nada da vida, vim 
saber depois que pas-
sei pelo sofrimento, mas 
Deus deu a vitória e es-
tou aqui firme e forte”.

Os casos de agressões 
também não ficam para 

trás. Em apenas uma 
semana de agosto, mais de 
dez casos de violência contra 
a mulher foram registrados

Frei Damião recebe Kits para recém-nascidos
A Maternidade Frei Da-

mião, que integra a rede Hos-
pitalar do Estado, recebeu na 
nessa sexta-feira (9) 150 kits 
de higiene pessoal para o re-
cém-nascido. O material foi 
doado pelo Hospital Nossa 
Senhora das Neves (HNSN) e 
representa uma parceria en-
tre os setores Público/Priva-
do da Rede Materno Infantil.

A coordenadora assis-
tencial do HNSN, Ana Caval-
cante, explicou que este foi o 
primeiro ano em que o hos-
pital realiza uma ação para 
lembrar o Dia da Criança. 
“Ela disse que a Maternidade 
Frei Damião foi escolhida por 
ser uma instituição pública 
comprometida em oferecer 
um atendimento de qualida-
de aos seus pacientes. “Essa 
ação foi uma forma que en-
contramos para homenagear 
as nossas crianças pelo seu 
dia e que se encontram inter-
nadas”, destacou.

Para a diretora geral da 
Maternidade Frei Damião, 
Selda Gomes, parcerias como 

essas são importantes, “pois 
representam o reconheci-
mento e o respeito que a nos-
sa instituição tem perante a 
iniciativa privada. Iniciativas 
e parcerias como estas sem-
pre serão bem-vindas, pois 
representa um estímulo a 
mais para continuarmos com 
a nossa missão de oferecer 
um atendimento qualificado 
e humanizado aos nossos pa-
cientes”, destacou.

A diretora técnica da 
Maternidade Frei Damião, 
Andréa Correia, afirmou que 
a Maternidade Frei Damião 
se sente lisonjeada com essa 
gentileza do HNSN. Para ela, 
os kits representam um ges-
to de carinho, acolhimento 
e afeto para uma instituição 
que oferece humanização ao 
binômio (mãe e filho).

A diretora administrativa 
Rosângela Guimarães enfati-
zou a importância da parceira 
público/privada, sempre bus-
cando o mesmo objetivo, que 
é a qualidade da assistência e 
o olhar humanizado para com 

o binômio (mãe e filho).
Viviane dos Santos Ma-

chado, que mora no muni-
cípio do Conde, foi uma das 

pacientes contempladas com 
o kit.  Mãe da pequena Vivia-
ne com apenas seis dias de 
nascida, ela disse se sentiu 

orgulhosa em receber o Kit. 
“Desde que cheguei aqui na 
maternidade recebi todo o 
atendimento que foi prestado 

por profissionais qualificados 
e atenciosos. Não falta nada 
nem para mim e nem para a 
minha filha,” destacou.
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Com 37.538 habitantes, bairro é o segundo mais populoso da cidade, de acordo com o Censo do IBGE
Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Professores e servidores públicos 
foram os fundadores do bairro

Localizado na Zona Oeste de 
João Pessoa, o Cristo Redentor é 
o segundo bairro mais populoso 
da cidade com 37.538 habitan-
tes, segundo o Censo 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Diferente-
mente dos outros conjuntos ha-
bitacionais que homenagearam 
presidentes no período da Dita-
dura Miliar, o bairro surgiu de 
forma espontânea, a partir de 
1960, por causa dos edifícios pú-
blicos localizados na região. Foi 
batizado com este nome devido 
ao loteamento Cristo Redentor 
pertencente aos Salesianos – or-
dem religiosa da igreja católica.

Até a década de 1960 a cidade 
de João Pessoa terminava no Var-
jão, atual Rangel. A partir da cons-
trução da ponte do Rio Jaguaribe, 
em frente ao Jardim Botânico Ben-
jamim Maranhão, as pessoas co-
meçaram a perceber que a cidade 
estava crescendo para a zona Sul, 
então, os primeiros loteamentos 
e sítios foram comprados por 
moradores de classe média atra-
vés de empréstimos em bancos, 
no entanto, o Cristo Redentor só 
se consolidou como bairro a par-
tir da década de 70, na época do 
governo Ernani Sátiro.

O historiador José Octávio de 
Arruda Mello, autor do livro: Nova 
História da Paraíba -Das origens 
aos tempos atuais, destaca que 
apesar do Cristo Redentor ser um 
prolongamento do Varjão, o perfil 
social dos moradores é totalmente 
diferente. “O Varjão era considera-
do um bairro de pessoas de baixa 
renda como domésticas, engraxa-
tes e trabalhadores informais. Já o 
Cristo Redentor tinha muitos pro-
fessores e servidores públicos em 
sua formação”, contextualizou.

As ruas principais do bairro são: 
a Ranieri Mazzilli, Horácio Trajano de 
Oliveira, Dom Bosco e a rua Júlia Ri-
beiro da Silva. Observa-se que o Cris-
to Redentor manteve a característica 
de um bairro residencial e possui 
prédios com até quatro andares. Ele 
é bem servido de serviços essenciais 

como padarias, farmácias, lancho-
netes, policlínica, escolas públicas e 
particulares, oficinas e salões de be-
leza. Em relação a edifícios públicos, 
o bairro abriga a Central de Abaste-
cimento de João Pessoa (Empasa), 
a Agência Franqueada dos Correios, 
o Conselho Tutelar Região Cristo, 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), campos V João Pessoa; Giná-
sio Poliesportivo o Ronaldão (1994) 
e o Estádio Almeidão (1975), o Cen-
tro de Treinamento do Botafogo da 
Paraíba, Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e 
o Instituto de Polícia Científica (IPC). 
Infelizmente, a parte comercial não 
evoluiu muito comparado a outros 
bairros da zona Sul como Geisel, José 
Américo e Bancários.

O mercado imobiliário passou 
a ser um pouco mais valorizado 
depois que a Escola Estadual José 
Lins do Rêgo se tornou UEPB, em 
2006. “O Cristo Redentor ficou bem 
uns dez anos sem nenhum investi-
mento da construção civil. Depois 
de alguns anos da inauguração da 
UEPB, as construtoras começaram 
a fazer prédios de quatro andares 
para abrigar os estudantes”, afirmou 
o funcionário público Hermes Mar-
tins, morador do bairro há 32 anos.

Pontos negativos 
O Cristo Redentor possui boa in-

fraestrutura, mas o acesso ao bairro 
por transporte coletivo deixa a de-
sejar, pois além de não existir linha 

direta para o local, há apenas três 
linhas de ônibus: 5204 (Manaíra 
Shopping) 204 (Centro) e 208 (Vale 
das Palmeiras). Outro ponto nega-
tivo destacado pelos moradores é a 
falta de investimentos na qualidade 
de vida. Antes da pandemia, Hermes 
Martins e sua esposa caminhavam no 
estacionamento do Almeidão, porém, 
a parte que possui equipamentos de 
ginástica é considerada esquisita. 
Uma sugestão dele seria desapro-
priar o atual depósito da Madureira e 
transformá-lo em um espaço público 
de assistência social semelhante ao 
Equilíbrio do Ser ou pelo menos em 
um ginásio para práticas esportivas. 
“Essa edificação já foi alugada a vá-
rios empreendimentos industriais, 
mas a localização é tão boa que se 
tivesse uma finalidade social serviria 
melhor à população”, sugeriu.

Na opinião dele, a avenida Ra-
nieri Mazilli poderia ser mais bonita 
se tivesse um ordenamento urbano 
mais organizado. “É igreja evangélica 
em frente a depósito, oficina ao lado 
de farmácia. Acho que se agrupasse 
os comércios por finalidade, a prin-
cipal rua do Cristo ficaria muito mais 
organizada”, opinou.  O comerciante 
da Camila Farma Geraldo Vilar recla-
ma que o final da rua Horácio Trajano 
de Oliveira é considerado a lagoa do 
Cristo, pois quando chove alaga tudo. 
“Essa rua deve ser a única rua do 
Cristo que não é calçada e não foi por 
falta de reclamação dos moradores, 
afinal, já pedimos ajuda de morador, 
já fui inúmeras vezes na Prefeitura de 
João Pessoa e nunca conseguimos ser 
atendidos”, criticou. 

Origens remotas
A dona de casa Maria Auxi-

liadora, 70 anos, veio morar no 
Cristo Redentor com sete anos 
de idade, em 1957. Todo dia ela 
subia a ladeira da Xavier Júnior, 
pois estudava na escola Augusto 
dos Anjos, em Cruz das Armas. 
Quando tinha 16 anos é que co-
meçou a transitar transporte 
coletivo pelo bairro. “Eu subia 
a ladeira todo dia a pé, alagava 
tudo quando chovia. Depois que 
terminei o primário, comecei a 
estudar no Liceu Paraibano. A 
parada mais próxima do Cristo 
era a da igreja católica São José 
ou o mercado público, ambos em 
Cruz das Armas”, contou. 

Ela relembra também que 
não existia nenhuma infraestru-
tura no bairro. Seu pai disponibi-
lizava água para a vizinhança pois 
tinha um poço. Na gestão do pre-
feito Domingos Mendonça Neto 
(1963-1966) começaram a insta-
lar energia elétrica, porém, como o 
prefeito e o governador Pedro Go-
dim eram rivais políticos, os mora-
dores é que sofriam as consequên-
cias. “A gente tinha energia uma 
semana sim e outra não. O prefeito 
instalou energia elétrica até o cen-
tro espírita, na av. Fraternidade, 
mas o governador mandava cortar 
o sinal. A partir do governo Ernani 
Sátiro (1971- 1975) é que tivemos 
energia em todo o bairro. Já o 
calçamento das ruas só iniciou a 
partir de 1990”, relembrou. Além 
disso, não existia via de acesso à 
BR-230, pela Ranieri Mazilli, pois 
ela acabava antes de chegar a 
Empasa. O contorno só veio exis-
tir a partir de 1990.

O Cristo Redentor possui boa 
infraestrutura, mas o acesso ao 
bairro por transporte coletivo 
deixa a desejar, pois, além de 
não existir linha direta para o 
local, moradores têm apenas 

três opções de ônibus
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O bairro do Cristo Redentor abriga 
diversos equipamentos, entre eles o Ginásio 

Poliesportivo O Ronaldão, inaugurado em 1994

Cristo Redentor

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel NoronhaBAIRROS
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‘Poesia Surda’
Neste sábado, estreia a edição voltada para artistas surdos 
do festival nacional ‘Arte como Respiro’, que selecionou duas 
poetisas paraibanas na sua programação.  Página 11
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No canal do Youtube da Cia. Barca dos Corações Partidos, espetáculo ‘Jacksons do Pandeiro’ terá única apresentação hoje

Rei do Ritmo no palco virtual

O Rei do Ritmo é home-
nageado no novo espetáculo 
da companhia Barca dos Co-
rações Partidos (RJ). O cantor, 
compositor e multi-instru-
mentista paraibano Jackson 
do Pandeiro tem suas canções 
contextualizadas em uma es-
trutura que mistura aspectos 
de sua biografia e histórias vi-
venciadas pelos atores a partir 
das canções.

Neste sábado, Jacksons do 
Pandeiro estreia em um forma-
to inédito, ao vivo e em única 
apresentação, às 20h, pelo ca-
nal Bis e também pelo canal 
oficial do grupo teatral no You-
tube. A performance é aberta 
ao público e pode ser acessada 
de forma gratuita, mas há a 
possibilidade de contribuir de 
forma voluntária pela plata-
forma Sympla (bileto.sympla.
com.br/event/66504), em va-
lores que variam entre R$ 10 e 
R$ 1 mil.

A Paraíba não apenas pro-
tagoniza a história através de 
Jackson, mas conta ainda com 
texto de Braulio Tavares, em 
parceria com Eduardo Rios, 
além de contar no seu elen-
co com o ator Adrén Alves, de 
Campina Grande.

O espetáculo original-
mente teria estreado em abril, 
mas a pandemia provocou seu 
adiamento. Para Adrén Alves, o 
desejo de homenagear Jackson 
era antigo e faria parte da co-
memoração dos 100 anos que 
foi celebrado em 2019. Não é a 
primeira vez que a Barca ho-
menageia um paraibano: eles 
têm na trajetória espetáculos 
dedicados a Ariano Suassuna 
(Suassuna - O Auto do Reino do 
Sol), bem como o pernambu-
cano Luiz Gonzaga (Gonzagão 
- A Lenda) . 

“Para mim é muito im-
portante, pois sou nascido e 
criado na Paraíba. É muito 
especial estar levando esses 
nomes tão importantes na 
cultura brasileira”, comenta 
Adrén. “Jackson era um gênio. 

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Com direção de Duda Maia, 
presente também no premiado 
Auê (2016), Jacksons do Pandeiro 
é uma navegação na musicalidade 
do paraibano.

“Ele conseguiu divulgar a mú-
sica brasileira, tirar o estereótipo 
de ‘música do Nordeste’, como 
era taxada”, conta a artista que, 
apesar de ter nascido no Rio, 
morou anos no Recife (PE) traba-
lhando com folguedos populares. 
“Jackson do Pandeiro é uma das 
figuras que foi tão divulgada por 
outros artistas que muita gente 
conhece seu trabalho, mas não 
conhece a pessoa. O musical é 
uma oportunidade de associar os 
dois lados”. 

A filmagem teve a preocupa-
ção de explorar novas perspecti-
vas, mas sem fugir da linguagem 
teatral, como reforça Duda. “A 
câmera tem algumas percepções 
de ângulo e perspectiva como de 
cima para baixo, por exemplo. A 
ideia é  levar o teatro para a casa 
das pessoas sem transformar a 
linguagem do espetáculo. A luz, 
o figurino e o texto seguem em 
formato teatral”. 

A Barca dos Corações Partidos 
tem uma característica que se refere 
aos atores cantarem, dançarem e 
tocarem seus respectivos instrumen-
tos ao mesmo tempo. Após dirigi-los 

em Auê, Duda Maia lembra de ter 
se visto em um novo desafio. “Junto 
ao fator de explorar essa linguagem 
de um novo jeito, tinha a qualidade 
de Jackson que é a quebra, o lugar 
menos fluido”. Por isso, ela detalha 
questões como o palco com chão 
irregular “para que eles caíssem, 
rolassem, pulassem de um lugar 
para o outro. André Cortez, nosso 
cenógrafo começou a estudar e a me 
mandar referências, até que a gente 
chegou em um consenso”. 

O roteiro de Jacksons foi pen-
sado em trazer a extensa obra do 
paraibano em um musical não tra-
dicional, marca da Barca e de Duda. 
“O espetáculo é uma forma de fazer 
as pessoas conhecerem um pouco 
melhor do universo de Jackson e 
de sua riqueza musical. Junto com 
isso, contar pérolas que atravessam 
a história dele e dos atores de uma 
forma contemporânea, divertida, 
que não pareça que você está lendo 
um livro de biografia”, compara.

A musicalidade do Rei do Ritmo 
é, neste momento, um contraste 
com outros aspectos no contexto 
cultural. Para Maia, a música “tão 
plural do Brasil é gratificante”. O 
resultado do espetáculo deve en-
tão auxiliar a retomar as energias 
de uma cultura rica e recuperar a 
alegria “de ter laços no Nordeste e 
de ser brasileira”. 

As expectativas da diretora se 
unem com as saudades de retomar 
ao teatro, mesmo que ainda sem 
a presença do público no local. 

“A gente pensa agora em como o 
espectador em casa vai responder, 
torcendo ao mesmo tempo para 
uma estreia corpo a corpo”. 

“A ideia é  levar o teatro para a casa das pessoas”, diz diretora

Segundo Duda Maia, Jackson foi responsável por tirar o estereótipo de ‘música do Nordeste’

Foto: Silvana Marques/Divulgação

Além de um grande forrozei-
ro, tocava um samba como 
ninguém”, destaca. 

Os ensaios tiveram início 
em dezembro, pesquisando 
vida e obra de Jackson. Ao ser 
decretado o isolamento social 
e suspensão de atividades 
com aglomerações, o grupo 
carioca teve uma pausa de 
aproximadamente seis meses 
até a definição da ideia de re-
alizar a peça em um novo for-
mato. Para retomar as ativida-
des, os integrantes passaram 
por testes para covid-19 e 
uma série de medidas sanitá-

rias diariamente, antes e após 
os ensaios.

Algo histórico, como fri-
sado por Adrén Alves, a estreia 
em única apresentação conta 
com direção de filmagem de 
Diego de Godoy e o formato 
segue a proposta de uma apre-
sentação teatral. Participando 
da transmissão no local, ape-
nas o elenco e equipe técnica. 
Apesar de não ter ideia da rea-
ção do público no momento da 
apresentação, Adrén adianta 
que, no palco, a animação pre-
valece, como pode-se notar 
nos vídeos de divulgação de 

músicas como ‘Chiclete Com 
Banana’ e ‘Forró em Limoeiro’, 
que podem ser vistos no canal 
do Youtube. “O principal desse 
espetáculo nesse formato é 
trazer esperança de que o te-
atro não vai acabar, mas pode 
se reconfigurar”.

Jackson do Pandeiro e sua 
irreverência no ritmo resul-
tou “na peça mais difícil que 
a gente já fez”, afirma Adrén 
Alves em relação ao traba-
lho corporal, foco da diretora 
Duda Alves. “O palco é como a 
música da Jackson, tem vários 
níveis, rampas, alturas”, diz o 

ator, destacando as oito horas 
diárias de ensaio necessárias 
para definição de como a peça 
estará na rede hoje.

Em relação à música, ele 
destaca os arranjos, lembran-
do que o grupo ouviu mais de 
400 composições do paraiba-
no para selecionar as 53 que 
entrariam em Jacksons do Pan-
deiro. “Cresci ouvindo e sabia 
que ele era genial”, continua 
Adrén. “Mas essa peça me fez 
perceber o quanto. A princi-
pal preocupação em fazer esse 
espetáculo é trazer de volta o 
nome desse homem. Ele tinha 

muito talento, é realmente 
criador e Rei do Ritmo. Uma 
pessoa cuja história a gente se 
orgulha muito de contar”. 

Através do QR Code acima, acesse 
o canal da Barca no Youtube

Foto: Renato Mangolin/Divulgação

Escrita pelo paraibano Braulio Tavares, 
montagem do grupo carioca apresenta 
mais de 50 canções em homenagem 
a Jackson do Pandeiro
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Todas as noites, ele chegava depois das oito. 
Tomado banho, cheirando a bom perfume fran-
cês, às vezes de terno, às vezes de camisa de linho 
branca, com o monograma JT bem bordado no 
peito esquerdo, vinha sempre de bom humor. Sua 
chegada significava uma boa conversa e um apoio 
a todos. Tinha dia que ele já chegava jantado e aí a 
nossa esperança de um misto quente da Botijinha 
ia por água abaixo. Quando ele vinha com fome, a 
farra era geral: sanduíche e guaraná pra todo mun-
do da redação, com sobras para as oficinas, onde 
Chambrão comandava o time, ávido por terminar 
o derretimento do chumbo da linotipo e ir tomar 
uma na zona da Maciel ou da rua da Areia – cada 
qual com seu par.

Havia mais gente no jornal Correio da Paraíba 
naquele tempo, de noite, no prédio antigo da Barão 
do Triunfo, mas era certo encontrar, sob a liderança 
amiga e otimista de Eurípedes Gadelha, entre outros 
Madruguinha, Biu Ramos, Elcir Dias, Jório Machado, 
Gonzaga Rodrigues, Leônidas dos Santos, além de Zé 
Jacinto, responsável pela página de esportes. E quan-
do Zé Teotônio assomava o último degrau da velha  
escadaria, o ambiente se iluminava. 

Ele tinha sempre uma história para contar e, 
não raro, nos chamava a todos para ir ao seu Gabi-
nete que só tinha porta para abrir. E, depois que Leo 
fechava a primeira página e entregava a Chambrão, aí 
a conversa rolava, indo de futebol a política passando 
por fofocas da vida social da cidade que, naturalmen-
te, nunca saíram no jornal.

Gadelha, chefe da equipe, nos introduzia, 
inclusive os mais novos, ao Gabinete de JT que 

tratava a todos com lhaneza e com palavras de 
estímulo – coisas que nunca esqueci. 

Ao recordar aqueles bons tempos de experiência 
de vida no final dos anos 1950, me vejo diante dele, 
na espaçosa sala da redação, Gadelha fumando o seu 
cigarro chocolate com uma piteira inglesa, o grupo 
reunido e Zé Teotônio, recém-chegado de casa contan-
do uma história que guardei na memória e hoje tento 
reproduzir.

Dizia ele que, antes de chegar ao jornal, tinha 
passado por uma janela de certa casa onde residia 
uma dama da sociedade, bela e conhecida de todos, 
cujo nome ele não revelou.

E, quase sem querer, olhando pela janela a viu 
trocando de roupa, deixando ver os seios maravilho-
sos, empinados – perfeitos, enfim. Ao passar a janela, 
teve o desejo de voltar e ver mais alguma parte de 
um corpo que, certamente, seria desejado por mui-
tos, inclusive por nós que já estávamos com água na 
boca à medida que a narrativa avançava.

Qual não foi o nosso espanto ao vê-lo, repetin-
do o gesto que teria feito, em seguida àquela visão 
maravilhosa. Aplicou um murro (sem muita força, é 
verdade) na própria face, numa atitude de remorso e 
arrependimento pelo olhar indiscreto e pecaminoso 
que, minutos antes, tinha endereçado àquela jovem 
senhora, sem o seu consentimento.

E fê-lo com tanta disposição que, apesar da incre-
dulidade de alguns, até hoje, quando torno público o 
fato ocorrido naquela época, reitero a minha crença na 
inopinada atitude de Zé Teotônio, o querido JT, esmur-
rando-se a si próprio num gesto tão nobre que, decidi-
damente, só podia ser coisa do século passado.

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

O murro de
arrependimento

A principal referência do bairro de Jaguaribe, 
onde vivi parte da minha vida de adolescente, ainda 
é a Igreja do Rosário. Trata-se de um belíssimo pro-
jeto arquitetônico com forte influência alemã, em 
razão da origem dos frades responsáveis por sua 
construção.  No seu interior possui colunas revesti-
das de mármore escuro, oferecendo uma beleza que 
impressiona.  Sua edificação foi concluída por volta 
de 1930.

O arrabalde cresceu no seu entorno. A vida 
religiosa, cultural, educacional, esportiva e social, 
acontecia nos seus arredores. O templo acolhia a co-
munidade católica do bairro nas missas celebradas 
nos sábados à noite e domingos pela manhã. A ju-
ventude preferia comparecer às cerimônias notur-
nas dos sábados, num excelente pretexto para a pa-
quera e os namoricos. Essa frequência à Igreja dava 
a impressão que éramos mais religiosos do que a ge-
ração atual.  Aproveitávamos a oportunidade para, 
antes e depois da missa, nas reuniões em frente à 
Igreja, tomarmos conhecimento da programação 
social do fim de semana. De lá saiamos em grupo 
para os “assustados”, festinhas organizadas em re-
sidências próximas.

O cine Santo Antônio, que ficava ao lado direito, 
tinha a preferência da garotada. Os frades, seus pro-
prietários, nunca permitiam que lá se exibisse nada 
que pudesse figurar como proibido para menores de 
dezoito anos. Normalmente eram filmes de aventu-
ras e educativos. Lembro que lá assisti Marcelino, 
pão e vinho, uma produção de apelo religioso que fez 
grande sucesso na época. Mas também, embora sob 
forte vigilância dos administradores (o gerente era 
Flávio Coutinho), o ambiente escurinho do cinema 
ajustava-se aos interesses dos casais enamorados.

Na sua frente se instalou a feira livre, funcio-
nando nas quartas-feiras, onde os habitantes do 
bairro adquiriam seus mantimentos, principalmen-
te de alimentação. Acompanhei minha mãe várias 
vezes na tarefa de fazer a feira semanal para aju-
dá-la a transportar as compras, o que se constituía 
um fardo pesado para a minha compleição física 
franzina.  Hoje, com a construção do Mercado Públi-
co Municipal no final da Rua Primeiro de Maio, esse 
movimento comercial para lá se transferiu. 

Por trás os frades edificaram um equipamento 
esportivo que propiciava a realização de atividades 
físicas dos jovens que integravam uma agremiação 
chamada Cruzada, comandada pelo Frei Albino. O 
local passou a ser utilizado por todos os que gos-
tavam de praticar o futebol. Lá surgiu o Estrela do 
Mar Esporte Clube, que viria a ser Campeão Parai-
bano de Futebol em 1959, último ano em que do cer-
tame participavam apenas equipes da capital.

No mês de outubro ocorria a festa da padroei-
ra, com seu ritual religioso, mas também com sua 
programação profana. Parques de diversão infantil 
eram instalados. No pavilhão central aconteciam 
as quermesses, com leilões, bingos e sorteios, cuja 
receita ajudaria a manutenção das atividades da Pa-
róquia. Rapazes e moças trocavam bilhetinhos com 
declarações românticas. Mais na frente funcionava 
o que chamávamos de “frasqueira”, barracas com 
objetivos comerciais, onde não havia restrições ao 
consumo de bebidas alcoólicas. 

Na torre da Igreja conseguíamos ver, á distân-
cia, a hora que seu relógio exibia. Ali também eram 
tocados os sinos que anunciavam as missas.

Não há quem, tendo morado em Jaguaribe, não 
guarde gostosas recordações da movimentação so-
cial e religiosa da Igreja do Rosário.

A Igreja do
Rosário

Leitão
ruileitao@hotmail.com

Rui

Foto: Divulgação

Projeto arquitetônico com influência alemã, igreja fica no bairro de Jaguaribe

Colunista colaborador

Dois ilustres folcloristas bra-
sileiros. Luís da Câmara Cascudo e 
Manuel Diegues Júnior, trouxeram, 
inicialmente, contribuição ao pro-
blema da origem da nossa literatura 
de cordel. Cascudo em vários en-
saios e livros, especialmente no seu 
Vaqueiros e Cantadores e Cinco Li-
vros do Povo; Manuel Diegues Júnior 
no ensaio Ciclos Temáticos na Litera-
tura de Cordel. Ambos nos mostram 
a vinculação dos nossos folhetos de 
feira, a partir do século 17, com as 
“folhas volantes” ou “folhas soltas”, 
em Portugal, cuja venda era privi-
légio de cegos, conforme informa 
Teófilo Braga.

Na Espanha, o mesmo tipo de 
literatura popular era chamada de 
pliegos sueltos, denominação que 
também passou à América Latina, 
ao lado hojas e corridos. Tal deno-
minação, como se sabe, é corrente 
na Argentina, México, Nicarágua e 
Peru. Segundo a folclorista Argenti-
na Olga Fernández Latour de Botas, 
citada por Diegues, estas narrativas 
tradicionais e fatos circunstanciais 
– exatamente como a literatura de 
cordel brasileira.

Na França, o mesmo fenômeno 
correspondia à littérature de col-
portage – literatura volante, mais 
dirigida ao meio rural, através do 
ocacionnels, enquanto nas cidades 
prevalecia o canard.

Na Inglaterra – segundo infor-
mação de Jean Pierre Seguin, atra-
vés de Roberto Benjamin –, folhe-
tos semelhantes aos nossos eram 
correntes e denominados cocks 
ou catchpennies, em relação aos 
romances e estórias imaginárias; e 
broadsides, relativamente às folhas 
volantes sobre fatos históricos, 
que equivalem aos nossos folhetos 
de motivações circunstanciais. Os 
chamados folhetos de época ou 
“acontecidos”.

Na Alemanha, os folhetos 
tinham formato tipográficos em 
quarto e oitavo, de quatro a dezes-
seis folhas. Editados em tipografias 
avulsas, destinavam-se ao grande 
público, sendo vendidos em mer-
cados, feiras, tabernas, diante de 
igrejas e universidades. Suas capas 
(exatamente como ainda hoje, 
no Nordeste brasileiro) traziam 
xilogravuras, fixando aspectos do 
tema tratado. Embora a maioria 
dos folhetos germânicos fosse em 
prosa, outros apareciam em versos, 
inclusive com indicação, no frontis-
pício para ser cantado com melodia 
conhecida na época.

Na Holanda, tive conhecimento 
através de estudos feitos por José 
Antônio Gonçalves de Mello, grande 
conhecedor da história do domínio 
holandês no Nordeste brasileiro. Ele 
examinou panfletos (pamflet, em 

holandês) do século 17, concluindo 
sobre o seu conteúdo: “Os temas 
tratados, pelos menos em relação ao 
Brasil, que são os que unicamente 
conheço, são políticos, econômicos, 
militares, quando não são terrivel-
mente pessoais. Um, relativo à Guina 
então holandesa, relata um crime, 
no qual estão envolvidos persona-
gens que viveram em Pernambuco. 
Há os versos, mas na maioria em 
prosa, sendo frequente a forma 
de diálogos ou de conversas entre 
várias pessoas. Uns de uma folha; a 
maioria entre 10 e 20 páginas, em 
tipo gótico.

Tudo isso mostra a evidência 
que, embora tenhamos recebido a 
nossa literatura de cordel via Portu-
gal e Espanha, as fontes mais remotas 
dessa manifestação estão bem mais 
recuadas no tempo e no espaço. Elas 
estão na Alemanha, nos séculos 15 e 
16, como estiveram na Holanda, Es-
panha, França e Inglaterra do século 
17 em diante.

No Brasil – não mais se discute 
–, a literatura de cordel nos chegou 
através dos colonizadores lusos, em 
“folhas soltas” ou mesmo em ma-
nuscritos. Só muito mais tarde, com 
o aparecimento das pequenas tipo-
grafias – fins do século passado –, a 
literatura de cordel surgiu e se fixou 
no Nordeste como uma das peculiari-
dades da cultura regional.

A literatura de cordel e sua origem

Cultura popular Irani Medeiros 
medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Arquivo A União

Folclorista, historiador, antropólogo 
e jornalista potiguar Luís da Câmara 
Cascudo (1898-1986)
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Paraibanas estão na programação 
da edição nacional ‘Poesia Surda’

Hoje estreia a edição 
‘Poesia Surda’ do Festival Arte 
como Respiro, promovido pelo 
edital nacional do Itaú Cultural. 
A programação vai até o dia 31, 
sempre aos sábados a partir 
das 17h e, nesta fase, partici-
pam duas poetisas paraibanas: 
Tamara Machado e Rennally 
Barbosa. A primeira se apre-
senta hoje e a segunda no pró-
ximo sábado. O evento on-line 
pode ser acessado no site do 
Itaú Cultural gratuitamente.

A organização da progra-
mação foi definida em temas: 
“Empoderamento Feminino” 
(hoje), “Empoderamento Sur-
do” (dia 17), “Cotidianos” (24) 
e “Reflexões Poéticas” (31). 
Todas as poesias são interpre-
tadas em Libras (Língua Bra-
sileira de Sinais) ou em Visual 
Vernacular (também chamado 
de Libras 3D), recurso próprio 
das línguas de sinais, voltado 
para o campo artístico.

Através de entrevista me-
diada pela intérprete Cláudia 
Ferreira com as duas poetisas, 
foi explicado o contexto de 
criação e influências. De acor-
do com Tamara Machado, seu 
contato com a poesia vem de 
alguns anos. Ao saber do edital 
por amigos, ela adianta ter fica-
do nervosa, mas acreditou na 
possibilidade e se inscreveu.

As inspirações para criar 
vêm de situações do cotidiano, 
do que Tamara analisa na socie-
dade. “Costumo dizer que mi-
nha criação poética vem muito 
do que sinto no momento. Crio 
em Libras, depois passo para o 
português e peço para amigos 

conferirem a escrita. Finalizo 
em Libras e gravo”. 

A importância do edital 
vem para justificar que pessoas 
surdas devem ocupar um espa-
ço cada vez maior na socieda-
de. De acordo com Rennally 
Barbosa, sua mãe costumava 
dizer que ela não teria visibili-
dade. “Disse a ela que a gente 
tinha e que ia tentar me inscre-
ver no edital. Ela ficou surpresa 
com o resultado e de que, além 
de passar, a minha poesia vai 
ser apresentada. É muito legal”, 
conta, animada.

Rennally, ao se deparar 
com o projeto, revela que pen-
sou se teria coragem de par-
ticipar. O processo criativo é 
comparado com o de Tamara, 
seguindo os mesmos passos, 
mas ela se influencia também 
pela música. “Utilizo ritmos. 
Muitas pessoas não entendem 

como funciona, mas é possível 
utilizar música para criar poe-
sia”. Ela explica que costuma 
pesquisar as canções, ler as le-
tras e analisar as metáforas. 

Poetas surdos mais ex-
perientes são espelhos para 
as paraibanas, cujos trabalhos 
são acompanhados. “Busco 
inspiração nos slams, que têm 
impactado a sociedade ultima-
mente”, diz Tamara, que tem 
participado de competições e 
chegou a ganhar duas vezes. 

A participante deste sá-
bado escolheu tratar em seu 
trabalho o tema de empode-
ramento feminino. Para ela, as 
mulheres surdas devem estar 
incluídas no movimento fe-
minista, mas ela se vê, muitas 
vezes, do lado de fora. “Que-
ria evidenciar que existem 
mulheres feministas surdas, 
mulheres surdas que sofrem 

violência e que não têm como 
denunciar porque na delegacia 
ninguém sabe Libras”, ressal-
ta Tamara Machado. “Há uma 
grande falta de acessibilidade 
e de informação. Minha poesia 
é um alerta, um manifesto so-
bre direitos, sobre as possibili-
dades de informações que não 
chegam para a gente. A luta fe-
minista é regada de várias cau-
sas e uma delas é a da mulher 
com deficiência”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Parado em uma das janelas do Grande Hotel, um cai-
xeiro viajante observa o movimento da cidade em um dia 
de feira. Ele começa a escrever suas impressões para en-
viar a seu pai, que anseia conhecer aquela afamada praça 
comercial, mas nunca teve oportunidade. A reputação do 
lugar era de um eldorado, tanto para ricos comerciantes 
como para pobres e flagelados da seca. 

Começou ele: Meu pai, aqui estou a negócios e essa 
verdadeira Canaã de forasteiros prospera à sua manei-
ra. Pujante no comércio, bem desenvolvida nos serviços, 
cada vez mais crescente no beneficiamento de algodão e 
couro, mas lhe falta o básico para suportar sua grandeza. 
Ela cresce mais e mais a ponto de querer arrebentar o 
espartilho, sua vida já não se comportara em seu corpo. 
Pior que não havia governante que conseguisse receber 
com as devidas salvas todo aquele desenvolvimento. 

Os recursos municipais são parcos, disso sabemos, 
ainda mais no interior, mesmo assim o senhor pode me 
perguntar se não há algo a fazer. Pois respondo-lhe que 
há, há sim, acredito! Esse lugarejo tem como destino o 
sucesso. Soube que um alcaide foi até a Veneza Brasilei-
ra de trem e tomou um navio para a capital da repúbli-
ca, a fim de mostrar os vultosos números comerciais de 
sua cidade para angariar um volume mais generoso de 
impostos. Sequer conseguiu falar com o Presidente do 
país e voltou no mesmo navio no dia seguinte. Disse-me 
ele que na próxima vez tentará uma carta de recomen-
dação do presidente da província, mesmo sabendo que é 
difícil, pois qualquer empenho de recursos para o interior 
iria desfavorecer a capital que está no litoral e onde é seu 
gabinete, logo recusaria. O indaguei se poderia conseguir 
essa carta com o presidente da província vizinha, já que 
a cidade tem uma ótima relação comercial com a capital 
das pontes. Me olhou com ar de contentamento. Mas isso 
foi na última vez que aqui estive e já tem alguns meses.

Hoje vejo os mesmos problemas, aqueles corriquei-
ros, desde quando me iniciei nessa praça. Os dois princi-
pais são o parco abastecimento de água e o insuficiente 
fornecimento de energia. A água é provida já tem alguns 
anos, mas não é suficiente para todos. Uns poucos – abas-
tados – a tem e os sete chafarizes não foram instalados 
de maneira justa, de modo que a população que vive mais 
afastada do centro, a mais pobre, como acontece na maio-
ria dos lugares, tem dificuldades; abrindo espaço para os 
aguadeiros, homens de várias idades que comercializam 
água em lombo de jumento, pegando no açude de Bodo-
congó ou mesmo no Açude Novo, ontem mesmo vi uma 
verdadeira tropa deles na saída para o Sertão. 

A cidade tem um clima agradável; de dia é quente, 
mas não é insuportável e basta estar em uma sombra 
que o vento fresco nos beija o rosto. Ao cair da tarde e à 
noite, é um gostoso clima serrano, convidativo a tomar 
um conhaque e caminhar pela cidade. Aqui estou bem 
hospedado, esse prédio da foto que mando é o Grande 
Hotel, acho que uma das construções mais belas da pa-
róquia (depois da matriz de N. Sra. da Conceição). Sua 
entrada tem apenas duas colunas segurando o gigante 
e seu primeiro ambiente, a recepção, é um salão circular 
que rasga todos os andares dando para ver o teto. Bem 
no centro da roda a gente fala e a voz reverbera em altu-
ra impressionante. É dali que a recepcionista chama as 
camareiras e demais funcionários, espetáculo à parte. 
Sua arquitetura é um tal de Art-Deco, coisas do estran-
geiro. Quarto confortável e uma bela banheira que dis-
seram ser última moda na Inglaterra. O ruim é que tem 
horário para usá-la, duas vezes ao dia, pela insuficiência 
d’água na cidade. Ter e não poder usar a hora que quiser 
foi o que me chateou.

Mas meu pai, a coisa mais interessante que vi foi a 
noite. E nunca me furto a observar. A certa hora, a luz da 
rua é apagada para garantir energia às principais resi-
dências e casas de negócios, fazendo com que as ruas se-
jam abraçadas pela total escuridão. Até o fim da noite, se 
anda pela rua, mas com dificuldade. Foi quando eu trouxe 
os primeiros flash-lights – que o povo aqui chama de fra-
chilete ou lanterna –, dei uns de presente a algumas pes-
soas e hoje vendo na faixa de 500 em cada vez que venho; 
já de elementos, as pilhas, são 20 caixas que recebo pelo 
trem e não está dando para quem quer.

Antes de ir ao carteado, fumo um cigarro e espio do 
último andar do hotel o bailar de luzinhas que mais pa-
recem vagalumes. Uma teia de pirilampos que vagueiam 
pela noite da cidade, justamente as pessoas portando 
seus flash-light, alumiando seus caminhos. Satisfeito 
com os negócios, penso em alugar um sobrado desses 
novos e passar uns tempos por aqui. Bênção? Beijo em 
mãe. Espero resposta.

Campina Grande, Parahyba, Outono de 1942.

Carta de uma
cidade de outrora

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
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Colunista colaborador

Fotos: Divulgação

Poetisas Tamara Machado (E) e Rennally Barbosa (D) se apresentam online hoje e no próximo sábado, respectivamente

Através do QR Code acima, 
acesse o site do Itaú Cultural

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do Flic

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
 
SÁBADO (DIA 10)
9h: “Cantos centenários: 100 anos de João 
Cabral de Melo Neto” 
Roda de Conversa: “O Espaço da Literatura Negra 
Feminina no Brasil”
Roda de Conversa: “O poeta da palavra, entre 
encantos e (re)cantos de Manoel de Barros”
15h: Conferência: “Pedro Américo e seus 
múltiplos talentos”
“Leia Clarice - Encontro Leia Mulheres”
16h: Roda de conversa: “Revolução de 30”
18h: Lançamento de Livros 
18h10: Subversiva Poética Evocare (PB) 
18h30: Sarau “Cartas para Corações Selvagens” - 
Insurgências Poéticas (RN)
19h: Mesa Redonda: “Literatura e Inclusão”
Mostra Musical
20h: Menezes (RJ) 
20h30: Val Donato (PB)

DOMINGO (DIA 11)
7h: Alvorada na Campina FM 
10h: Leitores em Rede - “Encontro de Clubes de 
leitura e instagrans literários” 
Bate-papo - “A Transnegressão de Arnaldo Xavier”
15h: Batalha de Poesia Falada 
17h10: Sarau Campina Mulheres  
18h10: “Campina Grande: uma história literária”
19h: Sarau da Rainha
Mostra Musical
20h: Lucas Barreto (PB)  
20h30: Rhaissa Bittar (SP)

SEGUNDA-FEIRA (DIA 12)
9h: “Cantos da Carochinha - Lalá e Lily” 
10h30: Oficina Música e Literatura
14h: Oficina de Cordel 
15h30: Lançamento de Livros 
Bate papo: “Ler pra quê?”
17h: “Encontro com o Pequeno Príncipe Preto”

“O resultado tem sido ex-
tremamente positivo e já su-
perou as nossas expectativas. 
Para se ter uma ideia, a maior 
parte das atividades do primei-
ro dia foram transmitidas pelo 
Youtube e registramos 540 
visualizações, o que foi muito 
bacana, por se tratar da nossa 
primeira experiência na reali-
zação da Flic de forma remota”, 
disse Stellio Mendes, um dos 
organizadores da Feira Literá-
ria de Campina Grande.

Até segunda-quinta-feira 
o evento prosseguirá virtual-
mente, pelas redes sociais, 
quando também haverá ações 
para comemorar o Dia das 
Crianças, por meio da Flicadi-
nho. O próprio aniversário de 
156 anos da cidade de Campi-
na Grande serviu de inspiração 
e foi incluído na programação 
da Feira amanhã, a partir das 
19h, com o Sarau da Rainha. 

“As pessoas já estão muito 
cansadas de assistirem even-
tos online, já que há muito tem-
po não têm oportunidade de ir 
presencialmente a um evento, 
por causa da pandemia. Por 
isso fiquei feliz por ver que o 
público se interessou pela Flic, 
que ainda tem uma programa-
ção atrativa. Nesse sentido, eu 
destaco, por exemplo, a mostra 
musical que acontecerá hoje e 
amanhã, sempre começando 
às 20h, oferecendo rica varie-
dade de ritmos, e as rodas de 
conversas, que vão abordar 
temas diversos”, disse ele. Val 

Donato, por exemplo, será a 
atração de hoje.

A programação do Sarau 
da Rainha, com apresentação 
de Eugênio Felipe e Júlio César 
Rolim, inclui atividades artísti-
co-literárias.

O evento está dividido 
em quatro blocos: poetas vão 
ler seus textos autorais; na se-
quência, o segundo bloco será 
dedicado a crônicas (entre os 
convidados, está a atriz Zezita 
Matos); e, por fim, a derradeira  
parte será com músicas.

“O fio condutor de tudo 
que será apresentado durante 
o Sarau é a cidade de Campi-
na Grande”, resume Eugênio 
Felipe. Mas quero registrar o 
Campina Dourada, curta de 
Gabriel Batista, aluno da rede 
municipal de ensino que tem 
17 anos e desde os 12 realiza 
filmes. O enredo é de fantasia, 
no qual uma feiticeira cria uma 
pessoa que não sabe onde está 
e termina se deparando com 
uma cidade, que é uma alusão 
a Campina Grande”.

Feira Literária de Campina Grande 
traz sarau que homenageia a cidade

‘Arte como Respiro’



De janeiro a setembro deste ano, 2.449 pessoas com mais de 60 anos receberam atendimento no hospital estadual

Idosos representam 40% dos 
casos de fraturas no Trauma

Cerca de 40% dos aten-
dimentos de fraturas do 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Humberto 
Lucena, em João Pessoa são 
realizadas em idosos, no en-
tanto, o número de acidentes 
domésticos deste público di-
minuiu expressivamente no 
início da pandemia. Com as 
medidas de flexibilização, 
o fluxo de atendimentos no 
mês de setembro voltou ao 
ritmo normal no setor de fra-
turas do hospital. De janeiro 
a setembro deste ano 2.449 
pessoas a partir de 60 anos 
receberam atendimento.

“Muitas pessoas que 
têm um familiar idoso fi-
caram trabalhando em 
casa devido à restrição de 
circulação de pessoas no 
início da pandemia, então, 
os idosos foram melhor 
assistidos – tanto aqueles 
que já moravam com seus 
parentes tanto os que mo-
ravam sozinhos com seus 
cuidadores que acabaram 
se mudando para a casa 
dos filhos. Por isso, ocorreu 
uma diminuição no número 
de acidentes domésticos”, 
avaliou Umberto Jansen, 
ortopedista do Hospital de 
Trauma de João Pessoa – 
referência no Estado em 

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com
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casos de fraturas de fêmur.
De acordo com o ortope-

dista Carlos Rava, especialis-
ta em cirurgia de quadril, os 
idosos são mais propensos 
a fraturas relacionadas a 
osteoporose com traumas 
de baixa energia ocasiona-
das no ambiente familiar. 
As regiões de fraturas mais 
comuns são no punho, na co-
luna lombar, fêmur, quadril 
e no ombro. Em circunstân-
cias antes e pós-pandemia, 
a melhor prevenção seria a 
prática de exercícios físicos. 
“Praticar pilates e muscu-
lação é importante para o 
tratamento da osteoporose e 
manutenção da massa mus-
cular, pois esses exercícios 
trabalham o fortalecimento 

Fotos: Arquivo Pessoal

Trabalho multidisciplinar de reabilitação
O papel do geriatra é avaliar o en-

velhecimento do idoso como um todo, 
tanto no processo fisiológico quanto o 
patológico. Na situação específica de 
quedas, a atuação do geriatra é mais 
focada na prevenção e identificação de 
fatores que aumentam a predisposição 
de queda.

Existem mais de 70 fatores de ris-
co. O idoso que caiu uma vez tem 
uma probabilidade maior de cair no-
vamente, comparado ao idoso que 
nunca sofreu uma queda. Além de 

outros fatores clínicos como doenças 
ósseas (osteoporose e artrose), pacien-
tes sedentários (possuem pouca massa 
muscular), desnutridos ou com algum 
comprometimento cognitivo (alzhei-
mer e esclerose múltipla), alterações 
sensoriais que provocam déficit visual 
ou auditivo, entre outras limitações.

A geriatra Ana Laura Medeiros 
alerta também aos familiares sobre os 
fatores ambientais que podem propi-
ciar uma queda como escadas, excesso 
de mobília no ambiente, pisos escorre-

gadios ou desnivelados, fios telefôni-
cos, brinquedos espalhados pela casa, 
tapetes e calçados inadequados que 
causam instabilidade no pé.

 Após a queda ou intervenção ci-
rúrgica do ortopedista, o geriatra em 
parceria com o fisioterapeuta, tera-
peuta ocupacional, e até psicólogo 
(em situações extremas) realizam um 
trabalho multidisciplinar de reabili-
tação no idoso a fim de amenizar o 
processo traumático pós-queda. “Após 
uma queda, a mobilidade do idoso fica 

comprometida e o medo de cair nova-
mente aumenta. Mesmo recuperado, 
muitas vezes, o idoso deixa de realizar 
suas atividades cotidianas, como ir à 
padaria, levar o lixo para fora, com-
promete também atividades básicas 
de autocuidado. Após uma queda, a 
família fica em pânico também: ‘Pai, 
o senhor vai para onde? Vô o senhor 
precisa de ajuda? Provocando ainda 
mais insegurança no idoso, então, 
nosso papel é restabelecer a indepen-
dência neles”, disse.

da musculatura”, indicou. 
Ele alerta também que 

o uso de medicações para 
dormir e analgésicos poten-
tes também podem aumen-
tar a incidência de fraturas 
por diminuir a atenção do 
idoso no período da noite 
ou ao acordar pela manhã. 
O uso de medicação para 
tratamento da osteoporose 
também deve ser monitora-
do pelo especialista.

Maria Aparecida dos 
Santos, 69 anos, sofreu uma 
queda em junho deste ano. 
Ela pisou de mal jeito ao sair 
do sofá e terminou caindo 
no chão. Devido ao impacto, 
a idosa fraturou o fêmur e o 
ombro em três regiões. Ela 
ficou internada no Hospital 
de Emergência e Trauma de 
João Pessoa aguardando a 
cirurgia e após uma semana 
da cirurgia foi liberada para 
continuar o tratamento do 
ombro em casa. Ao voltar 
para casa a sua filha e o es-
poso contrataram uma fi-
sioterapeuta e nutricionista 
para ajudar na reabilitação. 
“Voltei para casa e comecei 
a fazer o tratamento com a 
fisioterapeuta duas vezes na 
semana, porém, a recupera-
ção é muito lenta por causa 
da minha idade e também 
porque perdi muito peso, 
apesar de já ser bem magri-
nha. Para ajudar na minha 

Umberto Jansen é 
ortopedista do Hospital 
de Trauma de João Pessoa

A geriatra Ana Laura Medeiros alerta também sobre os fatores ambientais

reabilitação, a nutricionista 
prescreveu uma dieta para  
suplementar a minha ali-
mentação”, relembrou.

Após quatro meses do 
acidente doméstico, Maria 
Aparecida continua sendo 
acompanhada com avalia-
ções periódicas mensalmen-
te pelo ortopedista. O ombro 
ainda não cicatrizou total-
mente, mas a recuperação 
da cirurgia do fêmur está 
excelente. “Estou reapren-
dendo a andar e voltando 
gradativamente a executar 
as atividades cotidianas. 
Graças a Deus o pior já pas-
sou, o apoio da minha fa-
mília tem sido essencial na 
recuperação”, enfatizou.

Praticar pilates 
e musculação é 

importante para o 
tratamento da 
osteoporose e 

manutenção da 
massa muscular, 

pois esses exercícios 
trabalham o 

fortalecimento da 
musculatura 

ma das maiores atrações 
do Vale de Colca, no esta-
do peruano de Arequipa, 
é um local chamado Mira-
dor Cruz del Cóndor, onde 

é possível observar o voo dessa ave 
(foto), considerada na mitologia inca 
como o “mensageiro dos deuses”.
      O voo desse pássaro imponente 
impressiona não só por sua enver-
gadura, mas pelos rasantes que dá, 
passando perto dos turistas. Com as asas 
abertas, chega a 3,2 metros. O condor faz 
seus ninhos em cavernas situadas nas pa-
redes das montanhas, onde a altura do 
despenhadeiro chega a 1,2 mil metros.
       Muito dessa ave está na exposição fo-
tográfica “El Condor de Los Andes”, do pro-
fessor Juan Carlos Viñas Cortez, do Depar-
tamento de Psicologia da UFPB. 
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    O condor andino é reconhecido como 
uma das maiores aves voadoras do mun-
do depois do albatroz. Adultos chegam a 
medir até 142 centímetros de altura e ter 
entre 270 e 330 centímetros de envergadu-
ra. Os machos pesam de 11 a 15 quilos e as 
fêmeas, de 8 a 11 quilos.

A maior ave do planeta capaz de voar

     A União Internacional para a Conserva-
ção da Natureza e dos Recursos Naturais 
(IUCN) consideram o animal ameaçado de 
extinção, por perda de habitat natural e 
envenenamento.
       Na exposição de Juan Cortez é aprecia-
do um conjunto de temáticas a respeito da 
vida dessa ave, como taxonomia, filogenia, 
expectativa de vida, poleiros, ninhos, ali-
mentação, competição e hierarquia, repro-
dução, distribuição e ameaça de extinção.
     O condor consegue voar a 7 mil me-
tros de altura, usando as correntes de 
ar quente. Vive cerca de 50 anos e o ca-
samento é para toda a vida, sendo que o 
casal tem apenas um filhote por ano. Em 
dezembro, os filhotes ainda estão nos ni-
nhos e são dependentes dos pais para se 
alimentar. Por isso, durante essa época do 
ano, é raro conseguir assistir ao voo de um 

U desses pássaros. 
Em geral, eles 
saem somente 
para se alimen-
tar e para trazer 
a comida para o 
rebento, que fica 
com os pais até 
os 7 anos. Como 
precisam beber 
água diariamen-

te, é nesses momentos que se pode ver um 
deles executando as manobras aéreas.
     Para se chegar ao mirante, é necessário 
seguir por uma estrada de chão batido, 
onde de um lado está o precipício e do 
outro a encosta da montanha. 
       O visual é incrível, deixando à mostra 
os “terraços” onde existem áreas de plan-
tio, exatamente como na época dos incas. 
Antes de chegar ao mirante ainda se passa 
por um túnel escavado na montanha com 
500 metros de extensão.
       O mítico condor andino, a maior ave 
do planeta capaz de voar, luta para sobre-
viver nas altas montanhas sul-americanas, 
entre as torres de alta tensão e a persegui-
ção humana, que os colocaram a caminho 
da extinção.
       Este animal, cuja forma de planar 

deixa sem fôlego os que o conseguem ver, ha-
bita e se reproduz nos Andes, da Venezuela ao 
Cabo de Hornos, passando pelo Equador, Peru, 
Bolívia, Chile e Argentina, entre 400 e 4.500 
metros de altitude.
       Segundo um dos escassos estudos sobre este 
animal, publicado pela Usaid em 2007, a popula-
ção total estaria próxima de 6.200 animais, 
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      Na mitologia inca, o condor-dos-Andes é 
imortal. Segundo a lenda, quando começa a se 
sentir velho, que suas forças se esgotam, pou-
sa no pico da mais alta montanha, dobra suas 
asas, recolhe suas pernas e se deixa cair, até 
atingir o fundo dos rios. Esta morte é simbó-
lica, já que através deste ato, o condor retorna 
ao ninho nas montanhas, onde renasce em um 
novo ciclo, uma nova vida. O condor também 
era o mensageiro de bons e maus presságios, e 
também responsável pelo nascer do sol, já que 
era ele que levava a estrela acima das monta-
nhas todas as manhãs, dando início ao ciclo da 
vida.
     A ave também simboliza a força e a inteli-
gência, poder e saúde. Para alguns era associado 
com deuses solares, para outros era considera-
do o governante do mundo superior. Era um ani-
mal respeitado pelos povos andinos desde antes 
da colonização da América. 
      Nos tempos modernos é símbolo nacional 
da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador 
e Peru.
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Jogando em casa
Depois de ser derrotado pelo Treze e entrar na zona do 
rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo 
tenta hoje uma recuperação diante do Ferroviário  Página 16
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Em pelo menos quatro cidades da PB, as candidaturas aos cargos de prefeito e vice contam com a participação de parentes

As eleições paraibanas 
de 2020 estão registrando 
um fenômeno cada vez mais 
comum nas campanhas políti-
cas: a formação das chapas fa-
miliares. Em pelo menos qua-
tro cidades, as candidaturas 
ao cargo de prefeito contam 
com a presença de parentes 
e expõem o peso de como os 
sobrenomes ou os ideais de 
grupos são utilizados na dis-
puta eleitoral.

No Congo, o candidato à 
prefeitura Romualdo Quiri-
no tem candidata de vice em 
sua chapa a própria esposa, 
Flávia Quirino. Ambos são do 
PSB que não se coligou com 
outra legenda nessa disputa. 
Mesma situação encontrada 
na cidade de Gurjão, onde o 
PTC lançou os irmãos Aildo 
Brito e Alberto Brito (Beto 
Eletricista) como candidatos 
a prefeito e a vice, respecti-
vamente.

“Não só na Paraíba, como 
em vários estados do Nordes-
te, o peso das famílias e dos 
‘laços de sangue’ sempre foi 
importante para a composi-
ção das oligarquias políticas 
municipais e estaduais. Foi 
assim, inclusive, mesclando 
o público com o privado que 
o fenômeno do patrimonia-

lismo surge no Brasil”, analisa 
o cientista político Augusto 
Teixeira.

No Congo, ainda há in-
tegrantes da mesma família 
com candidaturas para o car-
go de vereador. E mesmo nos 
casos em que há coligações, 
além da mesma família, o par-
tido principal foi quem reali-
zou as indicações. É o caso, 
por exemplo, da cidade de 
Areia, onde a candidata Sílvia 
César Farias da Cunha Lima, 
do PSC, colocou a sogra, Ma-
rília do Socorro Perazzo Melo 
– também do PSC – como vice 
na coligação ‘Respeito, Paz e 
Liberdade’ (PSC, PSL e Soli-
dariedade). Sílvia é esposa 
do ex-prefeito Doutor Elsi-
nho Cunha Lima e sua vice (e 
sogra) é a atual vice-prefeita 
da cidade, concorrendo para 
permanecer no cargo.

Em Monteiro a chapa fa-
miliar envolve mãe e filha. A 
deputada federal Edna Hen-
rique é candidata a vice-pre-
feita na chapa encabeçada por 
sua filha, a médica Micheila 
Henrique. Ambas são do PSDB 
que lidera a coligação ‘Montei-
ro Unida Por Dias Melhores’ 
(Republicanos, PP, PDT, PSL, 
Patriota, Solidariedade, Pros, 
PROS, PSD, PSC e PSDB). O pai 
de Micheila e marido de Edna 
é o deputado estadual João 
Henrique (PSDB).

“Familismo” une parentes 
em disputas eleitorais na PB

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

O Ministério Público 
Eleitoral (MPE) preferiu não 
comentar a situação encon-
trada nos municípios parai-

banos, que é avaliada como 
uma fusão entre o público e o 
privado por Augusto Teixei-
ra. “A política profissional é 

um empreendimento familiar. 
Com isso, o bem público tor-
na-se objeto de potencial cap-
tura por interesses privados. 

O patrimonialismo, a mistura 
entre público e privado, surge 
como risco mais direto”, afir-
ma o cientista político.

Em Monteiro, chapa tem mãe e filha, a deputada federal Edna Henrique e a médica Micheila Henrique, respectivamente esposa e filha do deputado João Henrique 

Cientista político Augusto 
Teixeira destaca que o peso 
das famílias e dos “laços 
de sangue” sempre foi 
uma característica forte em 
vários estados da região 
Nordeste

Foto: Reprodução

Legislação poderia ser mudada
Uma alternativa para mo-

dificar essa situação é a altera-
ção nas leis vigentes. Uma das 
brechas jurídicas para a forma-
ção das chapas familiares está 
numa decisão do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), de 2009, 
quando o órgão respondeu 
uma consulta feita pelo então 
deputado federal Uldurico Alves 
Pinto (PMN-BA). O parlamentar 
questionava se cônjuges que 
não exercem o cargo de prefeito 
de algum município, poderiam 
se candidatar, respectivamente, 
a prefeito e a vice-prefeito.

Destacando o parágrafo 
7º do artigo 14 da Constituição 
Federal – que estabelece que 
somente são inelegíveis, no ter-
ritório da jurisdição do titular, o 
cônjuge e os parentes consan-
guíneos ou afins, até o segundo 

grau ou por adoção, ou de quem 
os haja substituído nos seis me-
ses anteriores à eleição, salvo 
se já titular de mandato eletivo 
e candidato à reeleição – os mi-
nistros liberaram a candidatura.

Para o professor Augusto 
Teixeira, que leciona na Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), apesar de permitido 
pela legislação, o gesto não é 
um bom indicativo nas nações 
democráticas. “Assumir um car-
go público, especialmente eleti-
vo, envolve a responsabilidade 
de agir como gesto público, no 
qual o interesse republicano 
deveria constar como a priori-
dade. Ao termos a vinculação e 
proximidade entre parentes em 
diversas chapas, a percepção 
do público se mistura com a do 
privado, do ambiente familiar 

e da comunidade de interesses 
mais ampla”, avalia.

O tema chegou a ser ana-
lisado na Câmara Federal, em 
2011, a partir de um projeto de 
lei de autoria do então deputa-
do José Carlos Araújo (PL-BA). 
O texto sugeria a proibição do 
cônjuge ou parente do candi-
dato a presidente da República, 
governador, prefeito ou sena-
dor de ser inscrito, na mesma 
chapa, como vice ou suplente. 
Pela proposta, estariam proibi-
dos de participar das chapas os 
parentes consanguíneos ou 
afins até o segundo grau 
ou por adoção. A maté-
ria acabou arquivada 
pela mesa diretora no 
ano passado.

“A prática, ape-
sar de legal, não é o 

ideal para o amadurecimento 
da democracia e a represen-
tação diversa da sociedade 
paraibana. Famílias pos-
suem interesses próprios, 
o que é legítimo. Contudo, 
o interesse público deve ser 
norteado e defendido por uma 
lógica que transcenda o vín-
culo familiar”, acrescenta o 
cientista político.

Democracia no Brasil contemporâneo está em crise, avalia especialista
Outra avaliação feita sobre o ce-

nário político do país mostra que de-
mocracia no Brasil contemporâneo 
está em crise. “Não apenas no Brasil, 
como também em países desenvol-
vidos como nos Estados Unidos. O 
questionamento dos fundamentos da 
democracia, do sistema e regras elei-
torais e de votação, a crise do sistema 
partidário e da representação política, 
todos são traços que levam à chama-
da ‘antipolítica’”, alerta o professor 
Teixeira.

Augusto destaca que, se de um 
lado as pessoas buscam a alternativa 
fora da política tradicional, incorpora-

da por candidatos vistos como de fora 
do jogo, por outro, grupos tradicionais 
e familiares da política tendem a bus-
car a sua sobrevivência como forma de 
manter a atuação pública como em-
preendimento familiar. “Nesse sentido, 
observa-se um retrocesso na perspec-

tiva de que a representação de gru-
pos diversos na sociedade, ausentes 
dos núcleos das famílias tradicionais, 
não se veem representados à altura”, 
acrescenta.

Outro ponto destacado pelo cien-
tista político é a relação íntima entre 
elites econômicas e políticas, quando 
não a sua convergência, que podem 
criar barreiras de entrada para novos 
oponentes, deixando grupos relevan-
tes sem representação ou chance de 
exercer o governo no Executivo. “No 
campo simbólico, o ‘familismo’ é uma 
marca do atraso político, de uma elite 
política ainda não amadurecida, que 

não comporta em sua estrutura a com-
plexidade de uma sociedade urbana e 
complexa”, reforça.

Augusto acrescenta que o fenôme-
no, “familismo” e “patrimonialismo”, 
anteriormente restrito a partes do país, 
ligado à tradição política do chamado 
“Brasil profundo”, agora ganhou a 
mais alta esfera do Executivo nacio-
nal. “Desta forma, esses dois traços, 
ao confundir público e privado – nos 
limites entre a legalidade e a morali-
dade – retomam espaço e aceitação 
da política normal. Como resultado, 
todos perdemos, em especial a nossa 
democracia em formação”, lamenta.

“Familismo” é marca do atraso 
político, de uma elite ainda não 

amadurecida, que não comporta a 
complexidade de uma sociedade
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Preços dos dois combustíveis acumulam queda no ano, e aumento já entra em vigor a partir de hoje

Petrobras aprova reajuste de 
4% na gasolina e 5% no diesel

Brasil-Mundo
Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel NoronhaUNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 10 de outubro de 2020

As velhas questões 
e os novos modelos

Alberto Madeira Neto
Acilino 

amadeiraneto@gmail.com

Independente da pandemia do covid-19 e do de-
sastroso governo Bolsonaro, a vida segue. Coisas novas 
surgem: boas e ruins...

Quando andávamos pela escola (ensino funda-
mental e médio), por diversas vezes éramos postos a 
resolver questões, umas como dever de classe, outras 
como dever de casa.  Mas, necessitávamos resolvê-las 
como prova de aprendizagem e desafio. Em matemáti-
ca, por exemplo, se a leitura do enunciado do problema 
e a aplicação da fórmula ocorressem de maneira corre-
ta, a resposta sairia sem muito sofrimento. Felicidade 
maior quando se chegava a um número inteiro, redon-
do..., que bom.

Às vezes também, até líamos o enunciado do pro-
blema de forma correta e atenciosa. Porém, aplicáva-
mos a fórmula errada. Não dava certo de jeito nenhum, 
a resposta para nosso desgosto, na maioria das vezes, 
aparecia como dízima periódica meio doidinha, e haja 
engrossar a cabeça. Procurávamos avidamente o resul-
tado da questão no final do livro didático, no corres-
pondente capítulo, e na certificação do desencontro 
entre as respostas, aumentava a frustração.

Para quem como eu, e outros amigos e amigas, 
teve a oportunidade de ingressar numa universidade, 
e se deparou com as disciplinas de metodologia, mais 
facilmente aprendeu que as ciências apresentam um 
conjunto de soluções e crenças para a resolução de de-
terminados problemas que se constituem em seu ob-
jeto de estudo. A este conjunto de soluções e crenças, 
o filósofo Thomas Kuhn, no início dos anos 1960, cha-
mou de paradigma.

Para além da escola, das cartilhas e das simula-
ções; existe a vida. A vida em sociedade é regida pela 
política. A política se tornou uma ciência, também 
com os seus paradigmas próprios. Entretanto, a mes-
ma não é uma ciência absoluta como a matemática, a 
estatística, a econometria, como exemplos. A ciência 
política é substantiva e o seu método é histórico-de-
dutivo, sempre há de se deparar com a emergência 
dos fatos novos. As sociedades humanas evoluem, em 
regra, porque mudam.

O conjunto de soluções que na contemporaneidade 
se apresenta para a resolução dos problemas econômi-
cos, sociais e políticos no Brasil não pode ser o mesmo 
de décadas passadas. Paradoxalmente, na atualidade as 
cidades são globais com problemas locais. As realida-
des regionais não suportam fórmulas globais aplicáveis 
a problemas considerados comuns, quando na verdade 
não os são. As questões são diferentes, porque as reali-
dades regionais são diferentes.

Nesse contexto, o Brasil vive um dilema político: 
ou cai na insistência de querer aplicar fórmulas po-
líticas antigas para resolução de problemas novos, 
ou constrói uma agenda de governança política nova 
para enfrentar problemas antigos. Numa situação de 
dilema, sempre tendemos a escolher a premissa me-
nos dolorosa. Eu fico com a segunda assertiva. E ex-
plico. Simplesmente, sem querer abusar da Filosofia, 
sigo redimindo-me, por enquanto, aos ensinamentos 
de dois mestres da música popular brasileira. O pri-
meiro, de Cazuza quando afirmava diante das amar-
guras da vida em constantes mutações: “o tempo não 
pára”. O segundo, do inesquecível Raul Seixas em sua 
viajante psicodelia: “eu prefiro ser esta metamorfose 
ambulante, do que ter aquela velha opinião formada 
sobre tudo”.

A abertura de uma agenda nova no Brasil para o 
enfrentamento de problemas antigos respeita a três 
passivos implícitos, economicamente falando, a saber: 
financiamento da dívida pública, a questão ambiental e 
o sucateamento da máquina fiscal.

Seriam necessários três artigos semanais para es-
gotar, minimamente,tais questões. Contudo, é perfei-
tamente possível equacioná-los levando-se em conta a 
boa vontade do Governo Federal (coisa que não aconte-
ceu ainda no governo Bolsonaro). 

Porém, há sempre a esperança de que caminhos 
novos devam ser trilhados, quem tiver fôlego e matu-
ridade verá. O Brasil não se acabou e nem se acabará 
tão cedo.

Vinícius Lisboa 
Da Agência Brasil

A Petrobras aprovou 
ontem um reajuste médio 
de 4% no preço da gasolina 
em suas refinarias, o que 
equivale a R$ 0,07 por litro. 
O aumento vale a partir de 
hoje. Também será reajus-
tado o diesel vendido pela 
Petrobras. O combustível 
ficará 5% mais caro, o que 
equivale a 0,08 centavos.   

Com o reajuste, o litro 
da gasolina passará a cus-
tar R$ 1,82 nas refinarias, 
enquanto o diesel, R$ 1,76. 
Após ser vendido pela Pe-
trobras aos distribuidores, 
o combustível aumenta de 
preço até chegar ao consu-
midor final devido a imposto 
estaduais e federais, custos 
de distribuição e revenda e 
adição de biocombustível. 

O preço praticado pela 
Petrobras em suas refinarias 

correspondeu, entre julho e 
agosto, a 30% do preço final 
da gasolina e a 49% do preço 
final do diesel vendidos nos 
postos de combustíveis. 

Ao divulgar os reajustes, 
a Petrobras informou que, ao 
longo do ano, os preços dos 
dois combustíveis acumulam 
queda. No caso da gasolina, o 

preço está 5,3% mais baixo 
que o de janeiro. Já o diesel 
vendido nas refinarias está 
24,3% mais barato que no 
início do ano.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Com o novo reajuste, o litro da gasolina passará a custar R$ 1,82 nas refinarias, enquanto o diesel, R$ 1,76

Luto no setor artístico

Ator e diretor de teatro, cinema e TV 
Cecil Thiré morre aos 77 anos, no Rio
Luiz Carlos Merten
Da Agência Estado

Filho único da união en-
tre a atriz Tônia Carrero e o 
artista plástico Carlos Arthur 
Thiré, Cecil Thiré morreu en-
quanto dormia, ontem, em sua 
casa no bairro do Humaitá, no 
Rio. Tinha 77 anos e há tem-
pos sofria os efeitos do mal 
de Alzheimer. Além de ator 
e diretor de teatro, cinema e 
televisão, foi também profes-
sor de interpretação. No ima-
ginário dos telespectadores, 
será sempre lembrado como 
o assassino na novela de Sílvio 
de Abreu, A Próxima Vítima.

O nome foi uma home-
nagem ao avô, o professor 
Cecil Thirté, que foi parceiro 

do lendário Malba Tahan na 
escrita de seus livros sobre 
Matemática. Jovem e belo, es-
tudou teatro com Adolfo Celi, 
com quem sua mãe foi casada 
entre 1951 e 1962, mas ao se-
guir carreira foi visto durante 
muito tempo apenas como o 
filho da grande estrela Tônia 
Carrero. O próprio Cecil era o 
primeiro a admitir que foram 
necessários muitos anos de 
análise para se assumir como 
ator, incluindo contracenando 
com Tônia.

Cecil estreou no cinema 
aos 9 anos, num papel de Ti-
co-Tico no Fubá, clássico da 
Vera Cruz dirigido por Celi e 
interpretado por sua mãe e An-
selmo Duarte. Atuou em mais 
de 20 filmes. Foi assistente de 

direção de Ruy Guerra no clás-
sico Os Fuzis, de 1964. Dirigiu o 
curta Os Mendigos e os longas 
O Diabo Mora no Sangue e O 
Ibrahim do Subúrbio, esse úl-
timo em parceria com Astolfo 
Araújo, cada um responsável 
pelo seu episódio (eram dois). 
Em 1971, estreou como dire-
tor de teatro com a montagem 
de um grande texto de Henryk 
Ibsen, Casa de Bonecas. Em 
1975, ganhou o Prêmio Moliè-
re pela direção de A Noite dos 
Campeões, de Jason Miller. Em 
1984, abandonou palco e tela 
para se tornar professor de 
interpretação, mas dez anos 
depois voltou à ativa com três 
montagens seguidas. Era con-
siderado um gentleman, mas 
seus maiores sucessos em no-

velas iam contra essa imagem. 
Estourou em Roda de Fogo, 
como o vilão gay Mário Libe-
rato e, anos depois, de novo 
caiu no gosto do público como 
o assassino Adalberto Vascon-
celos, de A Próxima Vítima.

Na Globo, ainda dirigiu os 
humorísticos O Show do Gor-
do e Zorra Total. Em 2006 saiu 
da emissora e foi ser ator e 
diretor na Record, da qual saiu 
em 2014. Entrou na Justiça 
contra a emissora, num pro-
cesso por direitos trabalhistas 
e venceu. Casou-se três vezes 
e teve quatro filhos. Uma de 
suas últimas aparições em 
público foi em 2018, quando 
assistiu, visivelmente abalado, 
à cremação do corpo de sua 
mítica mãe.

O Programa Mundial 
de Alimentos (WFP, na sigla 
em inglês) da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
ganhou o Prêmio Nobel da 
Paz de 2020, anunciou o Co-
mitê Nobel da Noruega on-
tem. A organização destacou 
o programa promovido pela 
ONU “por seus esforços para 
combater a fome, por sua 
contribuição para melhorar 
as condições de paz em áreas 
afetadas por conflitos e por 
atuar como uma força motriz 
nos esforços para prevenir o 
uso da fome como arma de 
guerra e conflito.”

O WFP é o maior pro-
grama de combate à fome do 
planeta e busca promover a 
segurança alimentar. Apenas 
em 2019, a agência da ONU 
forneceu assistência para cer-

ca de 100 milhões de pessoas 
em 88 países. Nos últimos 
anos, no entanto, a situação 
vem se agravando, com 135 
milhões de pessoas passando 
fome, aumento causado ma-
joritariamente por guerras e 
conflitos armados. A agência, 
em paralelo, tem dificuldades 
para receber os recursos ne-
cessários para expandir seu 
trabalho.

A premiação ganha ain-
da mais importância em um 
ano em que o mundo enfren-
ta uma grave crise alimentar 
por causa da pandemia do 
novo coronavírus. “O mundo 
está enfrentando fome gene-
ralizada de proporções bí-
blicas”, alertou em abril Da-
vid Beasley, chefe da agência 
de assistência alimentar da 
ONU. O diretor executivo 
do órgão afirmou que ha-
via pouco tempo disponível 

para agir antes que centenas 
de milhões passassem fome.

Ao entregar o prêmio 
para o braço das Nações Uni-
das, o Comitê Norueguês do 
Nobel elogiou o programa 
por seus “esforços para aca-
bar com a fome no mundo e 
pela necessidade de solida-
riedade e multilateralismo”. 
A premiação ao programa é 
uma forma de apoio a ONU, 
que completou 75 anos em 
2020. O Sistema das Nações 
Unidas enfrenta desconfian-
ça, ataques populistas e in-
certezas sobre o futuro em 
meio à ascensão de governos 
populistas.

“A necessidade de so-
lidariedade internacional e 
cooperação multilateral é 
mais conspícua que nunca”, 
disse a presidente do comitê, 
Berit Reiss-Andersen. “O Prê-
mio Nobel da Paz de 2020 foi 

para o Programa Mundial de 
Alimentos por seus esforços 
de combate à fome, por sua 
contribuição para melhorar 
as condições para a paz em 
áreas atingidas por conflitos 
e por agir como força motriz 
dos esforços para prevenir a 
fome como uso de arma de 
guerra e conflito.”

E m  s e u  a n ú n c i o ,  
Reiss-Andersen ressaltou que 
a pandemia de covid-19 teve 
como consequência um gran-
de aumento do número de 
vítimas da fome que, somada 
ao aumento de conflitos em 
países como Iêmen, Repúbli-
ca Democrática do Congo, Ni-
géria, Sudão do Sul e Burkina 
Faso teve efeitos dramáticos. 
Diante da pandemia, o Pro-
grama Mundial de Alimentos 
“demonstrou uma habilidade 
impressionante para intensi-
ficar seus esforços”.

Programa Mundial de Alimentos da 
ONU ganha o Nobel da Paz em 2020
Agência Estado 
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Sob pressão, o time cruz-maltino tenta se reerguer diante do tradicional adversário, hoje, em São Januário

Artilheiros são os destaques
do clássico Vasco x Flamengo

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Vasco e Flamengo vol-
tam a se enfrentar pelo 
Campeonato Brasileiro - 
ano passado foi uma vitória 
rubro-negra por 4 a 1 e um 
empate frenético de 4 a 4 -, 
abrindo a 15ª rodada neste 
sábado, em São Januário, 
a partir das 17 horas, e no 
ataque das duas equipes es-
tão as esperanças de gol. No 
time cruz-maltino, em crise 
por conta da demissão do 
técnico Ramon Menezes - 
após a derrota de 3 a 0 para 
o Bahia -, a aposta é na vol-
ta dos gols de Cano que não 
marca há seis jogos, sendo 
quatro pelo Brasileiro e 
dois pela Copa do Brasil, ao 
contrário de Pedro que assi-
nalou seis gols nas últimas 
cinco partidas. Na artilharia 
da competição a vantagem é 
de Cano que tem sete contra 
seis de Pedro. Na tempora-
da, o atacante vascaíno tem 
16 gols, dois a mais que o jo-
gador do Flamengo que tem 
menos jogos, mais uma mé-
dia melhor, pois só disputou 
13 confrontos como titular.

Sem Ramon, o Vasco 
deve ser comandado por 
Alexandre Grassel que apos-
ta numa exibição bem me-

lhor, principalmnte por se 
tratar de um clássico, onde 
nem sempre o melhor tec-
nicamente leva vantagem. A 
equipe ocupa a 10ª posição 
na tabela, mas não está dis-
tante do G4. Já o Flamengo 
com os desfalques de Gabi-
gol, Everton Ribeiro, Rodri-
go Caio e ainda do goleiro 
titular Diego Alves, vem de 
quatro vitórias seguidas, 

sendo uma pela Libertado-
res e está na terceira posição 
com 24 pontos, seis a mais 
que o rival. O técnico Domè-
nec deve escalar o mesmo 
time que derrotou o Sport 
no meio de semana por 3 a 0.

A rodada do Brasileiro 
deste sábado tem ainda mais 
dois jogos importantes em 
relação a ponta da tabela. No 
Allianz Parque, a partir das 

19h, o Palmeiras enfrenta o 
São Paulo, em clássico cer-
cado de muita expectativa 
pela pressão constante dos 
técnicos. Após a primeira 
derrota na competição para 
o Botafogo por 2 a 1, na úl-
tima quarta-feira, o técnico 
Vanderley Luxemburgo re-
solveu pôr a culpa no elenco 
e pediu reforços. Do outro 
lado, Fernando Diniz segue 

se equilibrando no cargo, 
mesmo com a boa campa-
nha do Tricolor, que ocupa 
a quarta posição na tabela, à 
frente do Palmeiras.

No Mineirão, o Atlético 
Mineiro tem tudo para con-
tinuar soberano na lideran-
ça. Terá como adversário, às 
21h, o Goiás, equipe que se 
encontra na zona de rebai-
xamento em último lugar 

e presa fácil. O time goaino 
tem duas vitórias, três em-
pates e seis derrotas, porém 
tem três jogos a menos. O 
Galo vem de uma derrota 
para o Fortaleza e segue sem 
empatar e com nove vitórias 
e quatro derrotas. A rodada 
deste sábado ainda terá o 
Coritiba que enfrenta o For-
taleza, às 19 horas, no Couto 
Pereira.

Foto: Alexandre Vidal/FlamengoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Cano tem feito muitos gols pelo Vasco na temporada, mas, nos últimos jogos, não tem balançado as redes, ao contrário de Pedro, que fez seis gols em cinco jogos e é o destaque do Flamengo

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Em Recife

Paraíba contará com 60 atletas no
Festival Pernambucano de Natação

Ainda sem piscinas dis-
poníveis para a realização 
de competições na Paraíba, 
os atletas da natação no Es-
tado que já retornaram ao 
ritmo de treinamentos após 
o retorno das atividades no 
pós-pandemia, irão para sua 
primeira disputa em nível 
regional nos próximos dias 
18 e 19 na cidade do Reci-
fe, capital pernambucana. O 
evento a ser disputado será 
o Segundo Festival Pernam-
bucano de Natação, que irá 
acontecer no Centro Espor-
tivo Santos Dumont, na Zona 
Sul recifense.

A disputa deve contar 
com uma delegação de cer-
ca de 60 atletas paraibanos 
somando aí atletas do naipe 
feminino e do masculino. A 
competição englobará todas 
as categorias da natação, 
desde o Mirim para crianças 
a partir dos 9 anos, até os 
nadadores no nível Absoluto. 
Mesmo ainda em ritmo de 
retomada, a expectativa é de 
bons resultados para a Paraí-
ba nessa competição.

Antônio Meira Leal, vi-
ce-presidente da Federação 
de Esportes Aquáticos da 
Paraíba (FEAP) explicou que 
ainda há muitos atletas que 
não retomaram suas ativida-
des e por isso o Estado ainda 
não contará com a totalidade 
de suas forças nessa disputa. 
No entanto, essa é uma rea-
lidade vivida na maioria dos 
outros estados da região que 
ainda sofrem com os reflexos 

da paralisação dos esportes 
que, apenas em Pernambuco 
já tiveram a liberação total 
para o seu retorno. 

Diante desse cenário, to-
das as competições em nível 
regional, ao menos até o final 
do mês de novembro, devem 
ser realizadas no Estado vizi-
nho, incluindo aí as tomadas 
de tempo para a formação do 
ranking nacional que serão 
realizadas no próximo com 
os nadadores de cada Estado.

“Apenas em Pernam-
buco é que já ocorreu essa 
liberação mais ampla para 
os esportes, ainda que com 
restrição de público e di-
versos outros protocolos, e 
por isso ficou definido entre 
os estados da região que lá 
ficará sendo nesse primei-
ro momento o espaço para 
que tenhamos competições 
como a dos próximos dia 18 
e 19. No caso da Paraíba, com 

a Vila Olímpica em reforma 
até o próximo mês, estamos 
sem nenhuma piscina em 
condições para a realização 
de provas oficiais e por isso, 
nossa tomada de tempo para 
o ranking nacional deverá 
ser feita em Recife no final de 
novembro”, explicou.

A mesma situação tam-
bém atinge outras modalida-
des dos esportes aquáticos 
como os Saltos Ornamentais 
e o Nado Artístico, que reto-
mou suas atividades através 
de competições online orga-
nizadas pela Confederação 
Brasileira de Esportes Aquá-
ticos (CBDA). De acordo com 
Antônio Meira Leal, as difi-
culdades deixadas pela pan-
demia ainda segue afetando 
os esportes aquáticos, mas 
ele acredita que até o final do 
próximo mês as atividades 
devem ser todas retomadas 
dentro dos parâmetros do 

“novo normal”.
“São muitas as dificulda-

des deixadas pela pandemia, 
uma delas foi o atraso nas 
obras da Vila Olímpica que 
tiveram que ser paralisadas 
por mais de um mês por con-
ta do impedimento também 
da construção civil. São re-
paros e melhorias necessá-
rias que estão sendo feitas 
e agora nos resta aguardar 
para que as obras sejam con-
cluídas e aí possamos ter a 
reabertura da Vila, inclusive 
com condições melhores do 
que as que tínhamos antes 
da paralisação. Até lá, va-
mos buscando alternativas 
para manter os atletas em 
atividade e não prejudicar o 
seu desenvolvimento, espe-
cialmente daqueles que tem 
interesse em atingir marcas, 
por exemplo, para os Jogos 
Olímpicos do próximo ano”, 
comentou.

Antonio Meira Leal diz que a delegação até poderia ser maior, mas muitos atletas continuam sem treinar

Foto: Divulgação

Jogos dE hoJE
 
17h
Vasco x  Flamengo
19h
Palmeiras x São Paulo
Coritiba x Fortaleza
21h
Atlético-MG x Goiás

n Série B

11h
Juventude x Brasil -RS
16h
Vitória x Avaí
16h30
Guarani x CRB
18h30
CSA x Paraná

n Série C

15h
Volta Redonda x  Boa Esporte
17h
Botafogo-PB x Ferroviário
Tombense x Ituano
19h
Remo x Jacuipense

n Série D

15h
Globo FC x  América-RN
Real Noroeste x Vitória-ES
Cabofriense x  Portuguesa-RJ
16h
Ji-Paraná x Fast
Santos-AP x Baré
Jacyobá x Coruripe
Aparecidense x Águia Negra
Tupynambás x Gama
Brasiliense x Palmas
17h
União  x Operário VG
São Luiz x Pelotas
Joinville x  Caxias
19h
Atlético-AC x Galvez
19h30
Caldense x Villa Nova-MG
20h30
Atlético-BA x Bahia de Feira

Fonte: CBF



Botafogo está na zona de rebaixamento e precisa vencer o time cearense para melhorar a sua posição na tabela

Belo enfrenta o Ferroviário
no Almeidão para sair do Z2

Após a derrota para o 
rival Treze e da entrada na 
zona de rebaixamento, o Bo-
tafogo tenta neste sábado 
começar uma recuperação 
no Campeonato Brasileiro 
da Série C. O Belo enfrenta 
o Ferroviário do Ceará, na 
abertura do segundo tur-
no da fase de classificação. 
A partida está programada 
para as 17 horas, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa. A 
arbitragem será de um trio 
paulista, comandado pelo 
árbitro Salim Fende Chaves, 
com os assistentes Herman 
Brumel Vani e Gustavo Ro-
drigues de Oliveira.

Com oito pontos e na 
penúltima colocação, o Bo-
tafogo está sofrendo muita 
pressão e precisa vencer 
neste sábado, na tentativa 
de fugir da zona de rebai-
xamento. A diretoria resol-
veu atender o pedido de 
reforços feito pelo treina-
dor Rogério Zimmermann. 
O clube contratou dois 
atletas esta semana, que já 
estão em condições para 
jogar, caso Rogério deseje. 
São eles o zagueiro Rodrigo 
e o atacante David Batista. 
Novas contratações deve-
rão ser feitas. O clube está 
negociando com o meia 
João Paulo do ABC. Para o 
técnico, a chegada desses 
jogadores vai contribuir 
para que o clube faça uma 
boa campanha no segundo 
turno.

"A gente já disse que o 
ideal seria que estes joga-
dores tivessem chegado no 

início da competição, mas 
isso não aconteceu e traba-
lhamos com o que temos. 
Tenho a certeza que com a 
chegada deles, o time será 
mais forte. A tentativa de 
recuperação já começa con-
tra o Ferroviário. Trata-se 
de um adversário muito 
difícil, que está no G4, mas 
nós também temos uma 
boa equipe, agora reforça-
da, e com possibilidade de 
vencer esta partida", disse 
o treinador, que não quis re-
velar a escalação.

Além dos jogadores 
contratados, o Belo terá 
também o reforço do meia 
Rodrigo Andrade, que não 
jogou contra o Treze porque 
estava suspenso e do golei-
ro Felipe, que também cum-
priu suspensão.

No Ferroviário, o téc-
nico Marcelo Vilar, gostou 
muito do desempenho da 
equipe, apesar da derrota 
para o Santa Cruz, em casa, 
por 3 a 1. Se tivesse vencido, 
o Tubarão da Barra estaria 
na liderança do grupo A. O 
treinador só lamentou os er-
ros de finalização da equipe.

Para este jogo contra 
o Botafogo, Vilar terá o re-
forço do atacante Adriano 
Paulista, que veio do Bra-
gantino e já teve passagem 
pelo Penapolense e Ferro-
viária, ambos de São Pau-
lo. O time tem 14 pontos e 
ocupa a quarta posição do 
grupo A. Como de costume, 
o treinador não divulgou o 
time titular para enfrentar 
o Belo. No primeiro jogo 
entre as duas equipes, o 
Ferroviário venceu por 2 a 
0, em Fortaleza.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Ele nasceu na pequenina cidade de 
São José da Laje, estado de Alagoas, preci-
samente no dia dois de outubro do ano de 
mil novecentos e cinquenta e seis. Os seus 
genitores o batizaram com o nome de Antô-
nio Mendes da Silva, mas para o mundo da 
bola ele ficou conhecido como o popular 
“lateral Mendes”.

A sua vitoriosa carreira teve início 
nas categorias de base do CRB - Clube de 
Regatas Brasil, em 1973, depois foi para o 
Centro Sportivo Alagoano - CSA, sempre 
jogando de lateral, direito ou esquerdo. Ele 
começou a sua carreira de jogador profis-
sional vestindo a tradicional camisa azul e 
branco do CSA.

Mendes foi um lateral direito que 
agradou aos torcedores e a crônica espe-
cializada em virtude de sua forma regular e 
dinâmica de jogar, com firmeza na hora de 
defender e habilidade na hora de apoiar o 
ataque. A sua ótima condição física ocu-
pava e preenchia todo o espaço da lateral 
do campo. Ele não deixava espaços para os 
ponteiros desenvolverem as suas habilida-
des. Naquela faixa de gramado quem ditava 
as regras era ele. Isso ocorria normalmente 
sem precisar apelar para jogadas violentas 
ou desleais.

Quando saiu do CSA, Mendes jogou 
em várias equipes brasileiras, podemos 
aqui citar o Clube Náutico Capibaribe, do 
Recife, o Sampaio Corrêa Futebol Clube, de 
São Luís, o Goiás Esporte Clube, de Goiânia, 
o Clube do Remo, de Belém, a Associação 
Desportiva Confiança, de Aracaju, o Nacio-

nal Atlético Clube, de Patos e o Botafogo 
Futebol Clube de João Pessoa.

Em João Pessoa, Mendes fez parte de 
uma época em que o Estádio Almeidão ti-
nha poucos anos de inaugurado, os dias de 
domingo eram de carreatas na praia, com 
bandeiras, fogos e arquibancadas cheias. 
Os torcedores ligados na Rádio Tabaja-
ra ouvindo Eudes Moacir Toscano, Ivan 
Bezerra e Geraldo Cavalcante. Era uma 
imensa festa.

Na Maravilha do Contorno, Mendes 
se juntou a um elenco que tinha Salvino, 
João Carlos, Celso, Fantick, Evandro, Otávio 
Souto, Baltazar, Benício, Kalú, Bié, Chico 
Explosão, Erasmo, Nelson e outras feras 
que empolgavam o torcedor paraibano e 
conquistaram vários títulos.

Em 1977 e 1978 a torcida paraibana, 
em particular a botafoguense, orgulhava-
se de ler a revista placar e ver relacionado 
o nome de Mendes brigando pela famosa 
Bola de Prata com atletas nacionalmente 
consagrados como Nelinho, pelo Cruzeiro, 
Zé Maria, pelo Corinthians e Toninho, pelo 
Fluminense, todos com passagem pela 
seleção brasileira.

Em 1987, após sofrer uma forte contu-
são no joelho esquerdo, quando jogava pela 
equipe do Goiás Esporte Clube, Mendes re-
solveu pendurar as suas famosas chuteiras 
e retornar para residir na cidade de Maceió, 
onde passou a ser treinador das categorias 
de base do Centro Sportivo Alagoano – CSA.

Recentemente ele esteve em João 
Pessoa com uma equipe de master, do CSA, 

enfrentando a forte equipe do sub 100 pa-
raibano, jogo realizado no Almeidão e que 
terminou empatado em 1x1.

Descontraído e alegre por rever os 
amigos da Paraíba, Mendes nos contou da 
saudade que tem daquela época em que 
futebol se jogava para frente, sempre pen-
sando na vitória, dos títulos conquistados 
de campeão paraibano, goiano e alagoano, 

e com orgulho nos dizendo  que o maior in-
centivador de sua carreira foi o seu genitor 
Antônio Mendes da Silva.

Para nós torcedores, desportistas e 
cronistas, ficou a certeza de que o cida-
dão Antônio Mendes da Silva, o popular 
“Mendes”, escreveu o seu nome com tintas 
douradas e perpétuas na brilhante história 
do futebol paraibano.

Você se lembra do lateral Mendes?

O lateral direito Mendes, no destaque, 
fez história no Botafogo paraibano 
nos anos de 1977 e 1978 Fo
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O meia Rodrigo Andrade será uma das novidades na equipe depois de cumprir suspensão na derrota para o Treze, na semana passada, no Amigão

Foto: Instagram/Botafogo
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB

AVISO DE LICITAÇÃOSRP
PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2020

A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO nº 0008/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de Preços 
para eventual AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS. Data de abertura: 23/10/2020 às 09:00hr (horário 
local), por meio do site httpp://www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço Rua 
Thomaz de Aquino, nº 06, Centro, Barra de São Miguel – PB, horário de expediente das 08h00min 
às 12h00min e 14h00min às 18h00min. Outras informações pelo E-mail cplbarradesaomiguel@
gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasgoverna-
mentais.gov.br

Barra de São Miguel – PB, 09 de outubro de 2020
ANTÔNIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2020

A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO nº 0009/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS 
MUSICAIS. Data de abertura: 23/10/2020 às 10:30hr (horário local), por meio do site httpp://www.com-
prasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço Rua Thomaz de Aquino, nº 06, Centro, Barra 
de São Miguel – PB, horário de expediente das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min. 
Outras informações pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br

Barra de São Miguel – PB, 09 de outubro de 2020
ANTÔNIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, através da Comissão Permanente de Licitação, comu-
nica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar no dia 28.10.2020 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
à Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro – Belém/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE 
N.° 09.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa, conforme termo de referência. 
Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, 
poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 
07h00min e 11h00min.

Belém - PB, 09 de outubro de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 10h00min do dia 28  de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo 
pertinente para os serviços de mão de obra na pavimentação da Rua Grigório Tomas, Belém/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 031/2015. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 09 de outubro de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00029/2020

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 DV00029/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento na forma de locação de Infraestrutura 
tipo pavilhão, para atender ao evento em comemoração ao aniversário de Campina Grande, no 
período de 05 a 11 de outubro de 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: EDVANIA RUFINO DUARTE - R$ 17.500,00.

Campina Grande - PB, 09 de Outubro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento na forma de locação de Infraestrutura tipo 

pavilhão, para atender ao evento em comemoração ao aniversário de Campina Grande, no período 
de 05 a 11 de outubro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00029/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de 
Trânsito e Transporte Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de trânsito 33.90.39 
99 – 1001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 30/12/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT 
Nº 00072/2020 - 09.10.20 - EDVANIA RUFINO DUARTE - R$ 17.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2020, que objetiva: 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB, CON-
FORME CONTRATO DE REPASSE Nº 889155/2019/MDR/CAIXA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: F V DOS SANTOS EIRELI - R$ 199.482,87.

Coxixola - PB, 01 de Outubro de 2020
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/

PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 889155/2019/MDR/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Coxixola: 06.00 
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA / 15.451.0023.1050 IMPLANTAÇÃO / RECU-
PERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO / 5100000.01 
Outras Destinações Vinculadas de Recursos / 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 
até 02/04/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Coxixola e: CT Nº 20501/2020 
- 02.10.20 - F V DOS SANTOS EIRELI - R$ 199.482,87.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 011/2020, pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “Menor Preço”, cujo 
objeto é a AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS. Data de abertura: 22/10/2020 às 
12:00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 09 de outubro de 2020.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Imóvel situado na Rua Projetada s/n, quadra 57, Lote 26 e 27 – Jardim 

Nossa Senhora das Neves – Conde/PB, para estruturar a prestação de Serviço da UBS Nossa 
Senhora das Neves. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00060/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária 00719 no valor de R$ 14.000,00 
(Quatorze mil reais) 21600 Secretaria Municipal de Saúde 10 Saúde 301 Atenção Básica 0034 
Cidade Unida e Saudável – SUS 2048 Manutenção das Ativ do Prog de Atenção Básica PAB–FIXO 
3390360000 outras Serv. de Terc. Pessoa Física 214 Transferência Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal Reserva para 05 (cinco) Meses.. VIGÊNCIA: até 01/10/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00183/2020 - 02.10.20 
- BRUNO DE LIMA TAVARES - R$ 33.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00060/2020

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 DP00060/2020, 
que objetiva: Locação de Imóvel situado na Rua Projetada s/n, quadra 57, Lote 26 e 27 – Jardim 
Nossa Senhora das Neves – Conde/PB, para estruturar a prestação de Serviço da UBS Nossa 
Senhora das Neves; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
BRUNO DE LIMA TAVARES - R$ 33.600,00.

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00060/2020. OBJETO: Locação de Imóvel situado na 

Rua Projetada s/n, quadra 57, Lote 26 e 27 – Jardim Nossa Senhora das Neves – Conde/PB, para 
estruturar a prestação de Serviço da UBS Nossa Senhora das Neves. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal 
de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 01/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00064/2020

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 DP00064/2020, 
que objetiva: Locação de imóvel situado na Rua Projetada, S/N centro. Conde – PB, para atender à 
funcionalidade da Secretaria de Assistência Social – SEAST de Conde – PB. Que necessita de um 
imóvel com espaços adequados para o funcionamento dos serviços ofertados; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MADALENA MARIA DA SILVA - R$ 17.820,00.

Conde - PB, 01 de Outubro de 2020
ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO GALVÃO

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00064/2020. OBJETO: Locação de imóvel situado na 

Rua Projetada, S/N centro. Conde – PB, para atender à funcionalidade da Secretaria de Assistência 
Social – SEAST de Conde – PB. que necessita de um imóvel com espaços adequados para o 
funcionamento dos serviços ofertados. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Compras. RATIFICAÇÃO: Secretária, em 01/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Municipal de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2020, que objetiva: Constitui 
objeto deste REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 
em atendimento às necessidades da Secretaria de Infraestrutura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Conde - PB, 08 de Outubro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

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

dades do novo serviço de saúde do município de Conde, CENTRO DE ENFRANTAMENTO A CO-
VID–19 conforme especificações. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00052/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária n° 00580 no valor 
de R$ 29.808,00 (Vinte e nove mil, oitocentos e oito reais) 21600 Secretaria Municipal de Saúde 
10 Saúde 122 Administração Geral 0034 Cidade Unida e Saudável – SUS 2070 Enfrentamento da 
Emergência COVID–19 4490520000 Equipamentos e Material Permanente 214 Transferência Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Reserva Orçamentária n° 00581 no 
valor de R$ 6.185,60 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) 21600 Secretaria 
Municipal de Saúde 10 Saúde 122 Administração Geral 0034 Cidade Unida e Saudável – SUS 2070 
Enfrentamento da Emergência COVID–19 4490520000 Equipamentos e Material Permanente 211 
Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00186/2020 - 06.10.20 até 31.12.20 - NORDESTE HOSPI-
TALAR LTDA - CNPJ 04.922.653/0001-89 - R$ 5.500,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

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

do novo serviço de saúde CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID–19 conforme especificação. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00053/2020. DOTAÇÃO: Reserva orçamen-
tária no valor de R$ 71.138,80 (Setenta e um mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos) 
21600 Secretaria Municipal de Saúde 10 Saúde 122 Administração Geral 0034 Cidade Unida e 
Saudável – SUS 2070 Enfrentamento da Emergência COVID–19 4490520000 Equipamentos e 
material permanente 211 Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00185/2020 - 06.10.20 até 
31.12.20 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA - CNPJ 04.922.653/0001-89 - R$ 54.000,00. LOCAL 
DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA Nº DP00060/2020

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 DP00060/2020, 
que objetiva: Locação de Imóvel situado na Rua Projetada s/n, quadra 57, Lote 26 e 27 – Jardim 
Nossa Senhora das Neves – Conde/PB, para estruturar a prestação de Serviço da UBS Nossa Se-
nhora das Neves; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BRUNO 
DE LIMA TAVARES - R$ 33.600,00.

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00060/2020. OBJETO: Locação de Imóvel situado na 

Rua Projetada s/n, quadra 57, Lote 26 e 27 – Jardim Nossa Senhora das Neves – Conde/PB, para 
estruturar a prestação de Serviço da UBS Nossa Senhora das Neves. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal 
de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 01/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Imóvel situado na Rua Projetada s/n, quadra 57, Lote 26 e 27 – Jardim 

Nossa Senhora das Neves – Conde/PB, para estruturar a prestação de Serviço da UBS Nossa 
Senhora das Neves. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00060/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária 00719 no valor de R$ 14.000,00 
(Quatorze mil reais) 21600 Secretaria Municipal de Saúde 10 Saúde 301 Atenção Básica 0034 
Cidade Unida e Saudável – SUS 2048 Manutenção das Ativ do Prog de Atenção Básica PAB–FIXO 
3390360000 outras Serv. de Terc. Pessoa Física 214 Transferência Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal Reserva para 05 (cinco) Meses.. VIGÊNCIA: até 01/10/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00183/2020 - 02.10.20 
- BRUNO DE LIMA TAVARES - R$ 33.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Imóvel situado na Rua Projetada s/n, quadra 57, Lote 26 e 27 – Jardim 

Nossa Senhora das Neves – Conde/PB, para estruturar a prestação de Serviço da UBS Nossa 
Senhora das Neves. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00060/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária 00719 no valor de R$ 14.000,00 
(Quatorze mil reais) 21600 Secretaria Municipal de Saúde 10 Saúde 301 Atenção Básica 0034 
Cidade Unida e Saudável – SUS 2048 Manutenção das Ativ do Prog de Atenção Básica PAB–FIXO 
3390360000 outras Serv. de Terc. Pessoa Física 214 Transferência Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal Reserva para 05 (cinco) Meses.. VIGÊNCIA: até 01/10/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00183/2020 - 02.10.20 
- BRUNO DE LIMA TAVARES - R$ 33.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua Projetada, S/N centro. Conde – PB, para atender 

à funcionalidade da Secretaria de Assistência Social – SEAST de Conde – PB. que necessita de 
um imóvel com espaços adequados para o funcionamento dos serviços ofertados. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00064/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Conde: 21500 Secretaria Municipal do Trabalho e da Ação Social 08 Assistência Social 244 
Assistência Comunitária 0033 Cidade Unida na Assistência Social 2042 Manutenção das Ativ da 
Secretaria Mun Ação Social 3390360000 Outros Serv de Terc. Pessoa Física 001 Recursos Ordi-
nários. VIGÊNCIA: até 30/09/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência 
Social de Conde e: CT Nº 00179/2020 - 01.10.20 - MADALENA MARIA DA SILVA - R$ 17.820,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE REFEI-
ÇÕES PRONTAS E LANCHES. 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 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 
Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 09 de Outubro de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Outubro 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DO 
CLUBE JANE – PARTE 2, NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, COXIXOLA/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 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.
coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 09 de Outubro de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº089/2020

Dispensa de Licitação Por Outros Motivos Nº013/2020. Contratante:Prefeitura de Coremas/
PB.Contratada:Susgestão - Serviços Técnicos E Administrativos Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52. 
Considerandoque a vigencia do Decreto Municipal Nº 001/2020; Decreto Municipal Nº 011/2020; 
Decreto Municipal Nº 013/2020; Decreto Municipal Nº 014/2020; Decreto Municipal Nº 023/2020 
de 05/10/2020, desta forma considerando a necessidade da continuação dos serviços prestados 
pela contratada (na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em regime de plantões, na 
Policlínica, SAD - Serviço de Atenção Domiciliar “Melhor em Casa”, Plantonistas/Urgentistas para o 
SAMU, Central de Regulação, Auditoria Médica e Unidades de Saúde da Família (PSF), atendendo 
as necessidades do Município de Coremas-PB), ainda visando atender as medidas temporárias 
e emergenciais - COVID/19, através dos Decretos Municipais e suas alterações.Considerando a 
continuação dos serviços e por se tratar de serviços de natureza continuada, e ainda considerando a 
cláusula décima do contrato vigente até 31/12/2020. Contudo fica acrecentado o percentual de 50% 
(Cinquenta por centos) que corresponde o valor total de R$ 220.797,00 (Duzentos e vintee mil, sete-
centos e noventa e sete reais), que deverá ser pago pelas prestações de serviços prestados dentro 
dos períodos dasvigencias dos Decretos Municipaisemergenciais do COVID/19.Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes: 
Francisca das C. A. de Oliveira(Pela contratante) eo Sr. Albanio Ferreira da Silva(Pela contratada).

Coremas/PB,09de outubrode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamento básico e 
complementares para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Conceição - PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:00 horas do dia 23/10/2020. 
Data e horário do início da disputa: 08:10 horas do dia 23/10/2020. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
de N° 014/2020, 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 13:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Concei-
ção – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 07 de Outubro de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para emprei-
tada por menor preço global: construção de uma Garagem Pública. LICITANTES HABILITADOS: 
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI; CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI; GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS; 
L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ressalvas: CND – FEDERAL vencida em 
27/09/2020 (já com a prorrogação da Receita Federal), contudo, comprovou através de documento 
hábil que se enquadra como ME ou EPP e por isso goza dos direitos da LC 123/2006, art 43, §1º 
com observância ao §2º,que serão (benefícios de regularização)  disciplinados (início da contagem 
do prazo)  se o referido for declarado vencedor . LICITANTE INABILITADO: GR CONSTRUTORA 
EIRELI – motivos: 8.2.5 - BALANÇO PATRIMONIAL - OBS.: ABERTURA E FECHAMENTO SEM 
AUTENTICAÇÃO E OUTRAS PÁGINAS;

8.3.1 E 6.8.1 - GARANTIA DE PROPOSTA - OBS.: O TIPO DE GARANTIA ESCOLHA FOI DO 
TIPO FIANÇA BANCÁRIA, ESTE TIPO DE GARANTIA SÓ PODE SER EMITIDA POR INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRO REGISTRADA NO BANCO CENTRAL (consulta em: https://www.bcb.gov.br/estabili-
dadefinanceira/relacao_instituicoes_funcionamento), A INSTIUIÇÃO RBM MERCHAND BANK NÃE 
ESTÁ CADASTRADA POR ISSO NÃO PODERIA EMITIR TAL GARANTIA, AO INVEZ DISSO EMITIU 
CARTA FIANÇA QUE NÃO ATENDE O EDITAL. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 23/10/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. 

Duas Estradas - PB, 08 de Outubro de 2020
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2020, que objetiva: Contra-
tação de empresa do ramo de pertinente para executar a obra de ampliação do prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, nesta cidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - R$ 59.056,45.

Dona Ines - PB, 08 de Outubro de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00008/2020. OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo 

de Pertinente para Executar a Obra de Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, 
Nesta Cidade. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Cp2 Construções, 
Serviços e Locações Eireli - CNPJ 29.711.343/0001-46. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 33771058.

Dona Ines - PB, 09 de Outubro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua 
Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 09h30min do dia 27 de outubro 
de 2020, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preçoglobal, processada sob 
o nº 00006/2020, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.
RecursosFederais (MCIDADES/CAIXA); RecursosPróprios (contrapartida), previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações. Informações no horário 
das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801.Edital: www.
esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 09 de outubro de 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO N°. 059/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS – PB.
CONTRATADA: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
CNPJ: 09.323.745/0001-66
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o realinhamento para manutenção do equilíbrio 

financeiro do Contrato N° 059/2020, acrescendo o valor de R$ 19.635,12 (dezenove mil seiscentos 
e trinta e cinco reais e doze centavos), correspondente a 20,64% do valor do contrato, alterando a 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO do contrato original para O VALOR DE R$ R$ 114.748,50 (cento 
e quatorze mil setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

FUNDAMENTO: Art. 65, § II alínea “d”, e § 1º da Lei de Licitações Nº 8.666/93, bem como 
cláusula sexta do contrato.

DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 05.2020.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 86.2019.
REF: TERMO DE CONTRATO 00005/2020
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 05.2020, tem por objeto, o acréscimo 

de 3,7% (três vírgula sete por cento) ao preço do litro de gasolina e o acréscimo de 3,3% (três 
vírgula três por cento) ao preço do litro de óleo díesel S10, ficando:

R$ 3,62 – óleo díesel S10 (vigência a partir do dia 01.09.2020), preço anterior: (R$ 3,50) – 
Quarto Aditivo

R$ 4,36 – Gasolina Comum (vigência a partir do dia 01.09.2020), preço anterior: (R$ 4,20) – 
Quarto Aditivo

DATA RATIFICAÇÃO: 01.09.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 05.2020: 01.09.2020.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 05.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 20% (vinte por cento) 

ao valor contratado de R$ 1.343.882,80 (Hum Milhão Trezentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos e 
Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), representado pelo acréscimo no valor de R$ 268.776,56 
(Duzentos e Sessenta e Oito Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos), 
objetivando a Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda 
Escolar para os alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da 
Administração Municipal para o exercício de 2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: KLEBER DEYVID DA SILVA – CNPJ: 19.340.887/0001-95 – KLEBER DEYVID 
DA SILVA.

JUSTIFICATIVA: Alguns itens tiveram seus quantitativos esgotados e a Administração ainda 
necessitar para realização de eventos até o fim do ano de 2020.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 09.10.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais de saúde 

(terceirização) para combate ao vírus Covid–19 (Corona vírus) no Município de Igaracy – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy: e recursos de AFM2020 (auxílio Financeiro aos Municípios) 02.000 GABI-
NETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA 
PREFEITO, 019 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 
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; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 054 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
073 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 06.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 
092 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 10 122 1011 2091 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID–19, 0373 3390.39 00 
211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO 
AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 189 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2044 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 212 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (PORTARIA Nº 369 E 378/2020 do Governo Federal; 08.001 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNAS, 260 3390.39 00 311 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, 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 364 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00087/2020 - 09.10.20 
- TASSIO TAVARES TORRES BADU - CNPJ 30.078.186/0001-62 - R$ 158.261,28. LOCAL DE 
EXECUÇÃO: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 142/2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CNPJ nº 01.146.871/0001-80.
OBJETO: Aquisição de livros didáticos, para os alunos da Educação Infantil e da Educação 

Fundamental do Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 41.551,20 (Quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte 

centavos).
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, QSE, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 8 de outubro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 009/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a INE-

XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 009/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município e outras informações que constam dos autos, fundamentando no Inciso I do Art. 25 da 
Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS LTDA, CNPJ nº 01.146.871/0001-80.

OBJETO: Aquisição de livros didáticos, para os alunos da Educação Infantil e da Educação 
Fundamental do Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 41.551,20 (Quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte 
centavos).

FONTE DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, QSE, FPM, ICMS e DIVERSOS. 
Ingá(PB), 8 de outubro de 2020.

ROBÉRIO LOPES BURITY
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 102/2018 – Processo: 066/2018, Tomada de 
Preços nº 007/2018 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ e a empresa CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE LTDA - ME. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 90 (noventa) 
dias, a partir do dia 17/08/2020.

Ingá(PB), 10 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato nº 102/2018 – Processo: 066/2018, Tomada de 
Preços nº 007/2018 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ e a empresa CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE LTDA - ME. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 240 (duzentos 
e quarenta) dias, a partir do dia 21/12/2019.

Ingá(PB), 18 de dezembro de 2019.
MANOEL BATISTA CHAVES FILHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
LEILÃO Nº 001/2020

O leiloeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13 de 
novembro de 2020, ás 07:00 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Joca Claudino, 
Situada a Rua Francisca Claudino Fernandes, 01, Centro – Joca Claudino-PB, procedimento lici-
tatório na modalidade Leilão. Objeto: Alienação de bens inservíveis ao uso da Prefeitura Municipal 
de Joca Claudino, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão 
ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 07:00 ás 12:00 horas, em todos os dias 
úteis no endereço supracitado, ou pelo site municipal: www.jocaclaudino.pb.gov.br ou pelo e_mail: 
cpljc@outlook.com

Joca Claudino, 09 de outubro de 2020.
Jucelino Andrade Freitas

Leiloeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09068/2020
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: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI CNPJ: 10.942.831/0001-36 FONE/
FAX: (47) 3232-1221 END.: RUA FRITZ SPERNAU, 1.000, FUNDOS-FORTALEZA- BLUMENAU/
SC. CEP: 89.055-200. EMAIL: vanguardeira@vanguardeira.com.br

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MAR-
CA

LOTE 01

1 Unid.
Abraçadeira de 
aço inox 1.½” 
rosca sem fim

500
R$ 2,44 (Dois re-
ais e quarenta e 
quatro centavos)

R$ 
1.220,00 
(Um mil, 
duzentos 
e  v in te 
reais)

RF

2
Unid.

Abraçadeira de 
aço inox 1” rosca 

sem fim
500

R$ 0,85 (Oitenta 
e cinco centavos)

R$ 
4 2 5 , 0 0 
(Quatro-
c e n t o s 
e  v in te 
e cinco 
reais)

RF

3
Unid.

Abraçadeira de 
aço inox 3/4” rosca 

sem fim
500

R$ 1,83 Um real 
e oitenta e três 
centavos).

R$ 
9 1 5 , 0 0 
( N o v e -
c e n t o s 
e quinze 
reais)

RF

4 Unid
Braçadeira para 

tubo soldável 
20 mm

500
R$ 3 ,00  (Três 
reais)

R$ 
1.500,00 
(Um mil 
e  q u i -
nhentos 
reais)

RF

5 Unid
Braçadeira para 

tubo soldável 
25 mm

500
R$ 3,17 (Três re-
ais e dezessete 
centavos)

R$ 
1.585,00 
(Um mil, 
quinhen-
t o s  e 
o i t e n t a 
e c inco 
reais)

RF

Valor Total Lote 01: R$ 5.645,00 (Cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais)

LOTE 13

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VA L O R 
TOTAL

MAR-
CA

1
Unid.

Engate 40 cm 500
R$ 3,23 (Três re-
ais e vinte e três 
centavos)

R$ 
1.615,00
(Um mil, 
seiscen-
t o s  e 
q u i n z e 
reais)

ALU-
MAS-

SA

2
Unid.

Engate 50 cm 1.000
R$ 3,34 (Três reais 
e trinta e quatro 
centavos)

R$ 
3.340,00
( T r ê s 
mil, tre-
zentos e 
quarenta 
reais)

ALU-
MAS-

SA

Valor Total Lote 13: R$ 4.955,00 (Quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais)

LOTE 15

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MAR-
CA

1
Unid.

Boia de Nível para 
caixa d’agua de ½”

100
R$ 6,51 (Seis reais 
e cinquenta e um 
centavos).

R$ 
651,00
( S e i s -
centos e 
cinquen-
ta e um 
reais).

ALU-
MAS-

SA

2
Unid.

Boia de Nível para 
caixa d’agua de ¾”

100
R$ 5,02 (Cinco 
reais e dois cen-
tavos).

R$ 
502,00
( Q u i -
nhentos 
e  d o i s 
reais).

ALU-
MAS-

SA

Valor Total Lote 15: R$ 1.153,00 (Um mil, cento e cinquenta e três reais).

LOTE 21

LOTE UNID.
PRODUTO /

 DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VA L O R 
TOTAL

MAR-
CA

1
Unid.

Joelho 90° F°G° 
Φ 1 1/4"

10
R$ 10,78 (Dez re-
ais e setenta e oito 
centavos).

R$ 
107,80
( C e n t o 
e  s e t e 
rea is  e 
o i t e n t a 
c e n t a -
vos).

IPC

2
Unid.

Joelho 90° F°G° 
Φ 1"

10
R$ 8,82 (Oito reais 
e oitenta e dois 
centavos).

R$ 88,20
(Oitenta 
e  o i t o 
r e a i s 
e  v in te 
c e n t a -
vos).

IPC

3 Unid.
Joelho 90° F°G° 

Φ 2"
10

R$ 17,67 (De-
zessete reais e 
sessenta e sete 
centavos).

R$ 
176,70
(Cento e 
se ten ta 
e  s e i s 
rea is  e 
se ten ta 
c e n t a -
vos).

IPC

4 Unid.
Joelho 90° F°G° 

Φ 1 1/2"
10

R$ 13,27 (Treze 
reais e vinte e sete 
centavos).

R$ 
132,70
( C e n t o 
e t r in ta 
e  d o i s 
rea is  e 
se ten ta 
c e n t a -
vos).

IPC

5 Unid.
Joelho 90° F°G° 

Φ 3/4"
10

R$ 4,13 (Quatro 
reais e treze cen-
tavos).

R$ 41,30
( Q u a -
renta e 
um reais 
e t r in ta 
c e n t a -
vos).

IPC

6 Unid.
Luva com rosca  
F°G° Φ 1 1/4"

10
R$ 9,22 (Nove re-
ais e vinte e dois 
centavos).

R$ 92,20
(Noven-
ta e dois 
r e a i s 
e  v in te 
c e n t a -
vos).

IPC

7 Unid.
Luva com rosca  

F°G° Φ 1"
10

R$ 5,23 (Cinco 
reais e vinte s três 
centavos).

R$ 52,30
( C i n -
q u e n t a 
e  d o i s 
rea is  e 
t r i n t a 
c e n t a -
vos).

IPC

8 Unid.
Luva com rosca  
F°G° Φ 1 1/2"

10
R$ 11,30 (Onze 
reais e trinta cen-
tavos).

R$ 
113,00
( C e n t o 
e  t reze 
reais).

IPC

9 Unid.
Luva com rosca  

F°G° Φ 2"
10

R$ 17,41 (De-
zessete reais e 
quarenta e um 
centavos).

R$ 
174,10
(Cento e 
se ten ta 
e quatro 
rea is  e 
dez cen-
tavos).

IPC

10 Unid.
Luva com rosca  

F°G° Φ 3/4"
10

R$ 3,83 (Três reais 
e oitenta três cen-
tavos).

R$ 38,30
(Trinta e 
oito reais 
e t r in ta 
c e n t a -
vos).

IPC

11 Unid.
Niple Galvanizado 
Roscável Φ 1 1/4"

10
R$ 5,15 (Cinco 
rea is  e qu inze 
centavos).

R$ 51,50
( C i n -
quenta e 
um reais 
e  c i n -
q u e n t a 
c e n t a -
vos).

IPC

12 Unid.
Niple Galvanizado 

Roscável Φ 1"
10

R$ 5,80 (Cinco 
reais e oi tenta 
centavos).

R$ 58,00
( C i n -
q u e n t a 
e  o i t o 
reais).

IPC

13 Unid.
Niple Galvanizado 

Roscável Φ 2."
10

R$ 14,16 (Quator-
ze reais e dezes-
seis centavos).

R $ 
141,60
(Cento e 
quarenta 
e  u m 
rea is  e 
sessenta 
c e n t a -
vos).

IPC

14 Unid.
Niple Galvanizado 
Roscável Φ 3/4"

10
R$ 3,43 (Três reais 
e quarenta e três 
centavos).

R$ 34,30
( T r i n t a 
e quatro 
rea is  e 
t r i n t a 
c e n t a -
vos).

IPC

15 Unid.
Niple Galvanizado 
Roscável Φ 1.1/2"

10
R$ 7,41 (Sete re-
ais e quarenta e 
um centavos).

R$ 74,10
(Setenta 
e quatro 
rea is  e 
dez cen-
tavos).

IPC

16 Unid.
União galvanizada  

1. 1/4"
10

R$ 56,50 (Cin-
quen ta  e  se i s 
reais e cinquenta 
centavos).

R$ 
565,00
( Q u i -
nhentos 
e  s e s -
s e n t a 
e c inco 
reais).

IPC

17 Unid.
União galvaniza-

da  1"
10

R$ 48,31 (Qua-
renta e oito reais 
e trinta e um cen-
tavos).

R$ 
483,10
(Quatro-
centos e 
o i t e n t a 
e  t r ê s 
rea is  e 
dez cen-
tavos).

IPC

18 Unid.
União galvaniza-

da  2"
10

R$ 83,77 (Oitenta 
e três reais e se-
tenta e sete cen-
tavos).

R$ 
837,70
(Oitocen-
tos e trin-
ta e sete 
rea is  e 
se ten ta 
c e n t a -
vos).

IPC

19 Unid.
União galvanizada 

1 1/2"
10

R$ 29,21 (Vinte e 
nove reais e vinte 
e um centavos).

R$ 
292,10
(Duzen-
t o s  e 
noventa 
e  d o i s 
rea is  e 
dez cen-
tavos).

IPC

20 Unid.
Tê Galvanizado   

Φ 1. 1/2"
10

R$ 29,21 (Vinte e 
nove reais e vinte 
e um centavos).

R $ 
292,10
(Duzen-
t o s  e 
noventa 
e  d o i s 
rea is  e 
dez cen-
tavos).

IPC

21 Unid.
Tê Galvanizado   

Φ 1"
10

R$ 14,54 (Qua-
torze reais e cin-
quenta e quatro 
centavos).

R$ 
145,40
(Cento e 
quarenta 
e c inco 
rea is  e 
quarenta 
c e n t a -
vos).

IPC

22 Unid.
Tê Galvanizado   

Φ 2"
10

R$ 51,58 (Cin-
quenta e um reais 
e cinquenta e oito 
centavos).

R$ 
515,80
( Q u i -
nhentos 
e quinze 
rea is  e 
o i t e n t a 
c e n t a -
vos).

IPC

23 Unid.
Registro de Gave-

ta Φ 1 1/4"
10

R$ 45,58 (Qua-
renta e cinco reais 
e cinquenta e oito 
centavos).

R$ 
455,80
(Quatro-
centos e 
cinquen-
ta e cin-
co reais 
e oitenta 
c e n t a -
vos).

IPC

24 Unid.
Registro de 
Gaveta Φ 1"

10

R$ 36,94 (Trin-
ta e seis reais e 
noventa e quatro 
centavos).

R$ 
369,40
(Trezen-
t o s  e 
sessenta 
e  n o v e 
rea is  e 
quarenta 
c e n t a -
vos).

IPC

25 Unid.
Registro de 
Gaveta Φ 2"

10
R$ 84,30 (Oitenta 
e quatro reais e 
trinta centavos).

R$ 
843,00
( O i t o -
centos e 
quarenta 
e  t r ê s 
reais).

IPC

26 Unid.
Registro de 

Gaveta Φ 3/4"
10

R$ 25,44 (Vinte 
e cinco reais e 
quarenta e quatro 
centavos).

R$ 
254,40
(Duzen-
tos e cin-
q u e n t a 
e quatro 
rea is  e 
quarenta 
c e n t a -
vos).

IPC

27 Unid.
Registro de Gave-

ta Φ 1 1/2"
10

R$ 50,40 (Cin-
quenta reais e 
quarenta centa-
vos).

R$ 
504,00
( Q u i -
nhentos 
e quatro 
reais).

IPC

Valor Total Lote 21: R$ 6.933,90 (Seis mil, novecentos e trinta e três reais e noventa centavos).

LOTE 22

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MAR-
CA

1
Unid.

Grelha para Ralo 
Quadrada 100 mm

50
R$ 5,60 (Cinco 

reais e sessenta 
centavos).

R$ 
280,00
(Duzen-

tos e 
oitenta 
reais).

KRO-
NA

2
Unid.

Grelha para Ralo 
Quadrada 150 mm

50
R$ 10,62 (Dez 

reais e sessenta 
e dois centavos).

R$ 
531,00
(Qui-

nhentos 
e trinta 
e um 

reais).

KRO-
NA

3
Unid.

Grelha para Ralo 
Redonda 100 mm

50
R$ 3,88 (Três 

reais e oitenta e 
oito centavos).

R$ 
194,00

(Cento e 
noventa 
e quatro 
reais).

KRO-
NA

4
Unid.

Grelha para Ralo 
Redonda 150 mm

50
R$ 9,14 (Nove 

reais e quatorze 
centavos).

R$ 
457,00

(Quatro-
centos e 
cinquen-
ta e sete 
reais).

KRO-
NA

Valor Total Lote 22: R$ 1.462,00 (Um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais).

LOTE 23

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MAR-
CA

1
Unid.

Luva correr para 
tubo soldável 

20mm
50

R$ 7,82 (Sete re-
ais e oitenta e dois 
centavos).

R$ 
391,00
(Trezen-
t o s  e 
noventa 
e um re-
ais).

PLAS-
TILIT

2
Unid.

Luva correr para 
tubo soldável 

25mm
50

R$ 5,22 (Cinco re-
ais e vinte e dois 
centavos).

R$ 
261,00
(Duzen-
t o s  e 
sessenta 
e um re-
ais).

PLAS-
TILIT

3
Unid.

Luva correr para 
tubo soldável 

32mm
50

R$ 9,51 (Nove re-
ais e cinquenta e 
um centavos).

R$ 
475,50
(Quatro-
centos e 
se ten ta 
e c inco 
rea is  e 
cinquen-
ta centa-
vos).

PLAS-
TILIT

4
Unid.

Luva correr para 
tubo soldável 

40mm
50

R$ 21,14 (Vinte e 
um reais e quator-
ze centavos).

R$ 
1.057,00
(Um mil, 
cinquen-
ta e sete 
reais).

PLAS-
TILIT

5 Unid.
Luva correr para 

tubo soldável 
50mm

50
R$ 14,82 (Quator-
ze reais e oitenta 
e dois centavos).

R$ 
741,00
( S e t e -
centos e 
quarenta 
e um re-
ais).

PLAS-
TILIT

6 Unid.
Luva correr 
roscável 1" 

50
R$ 13,48 (Treze 
reais e quarenta e 
oito centavos).

R$ 
674,00
( S e i s -
centos e 
se ten ta 
e quatro 
reais).

PLAS-
TILIT

7 Unid.
Luva correr roscá-

vel 1/2" 
50

R$ 6,30 (Seis reais 
e trinta centavos).

R$ 
315,00
(Trezen-
t o s  e 
q u i n z e 
reais).

PLAS-
TILIT

8 Unid.
Luva correr roscá-

vel 3/4" 
50

R$ 8,80 (Oito reais 
e oitenta centa-
vos).

R$ 
440,00
(Quatro-
centos e 
quarenta 
reais).

PLAS-
TILIT

Valor Total Lote 23: R$ 4.354,50 (Quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

LOTE 24

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MAR-
CA

1
Unid.

Luva de Redução 
Roscável 1" x 3/4"

50
R$ 3,83 (Três re-
ais e oitenta e três 
centavos).

R$ 
191,50
(Cento e 
noventa 
e  u m 
rea is  e 
cinquen-
ta centa-
vos).

PLAS-
TILIT

2
Unid.

Luva de Redução 
Roscável 3/4" x 1/2"

50

R$ 2,69 (Dois re-
ais e sessenta e 
nove centavos).

R$ 
134,50
( C e n t o 
e t r in ta 
e quatro 
rea is  e 
cinquen-
ta centa-
vos).

PLAS-
TILIT

3 Unid.
Luva de redução 
soldável 25 x 20 
mm

300
R$ 0,62 (Sessenta 
e dois centavos).

R$ 
186,00
( C e n t o  
o i t e n t a 
e  s e i s 
reais).

PLAS-
TILIT

4 Unid.
Luva de redução 
soldável 32 x 25 
mm 300

R$ 3,26 (Três reais 
e vinte e seis cen-
tavos).

R$ 
978,00
( N o v e -
centos e 
se ten ta 
e  o i t o 
reais).

PLAS-
TILIT

5 Unid.
Luva de redução 
soldável 40 x 32 
mm 100

R$ 2,88 (Dois re-
ais e oitenta e oito 
centavos).

R$ 
288,00
(Duzen-
t o s  e 
o i t e n t a 
e  o i t o 
reais).

KRO-
NA

6 Unid.
Luva de redução 
soldável 60 x 50 
mm 50

R$ 5,73 (Cinco 
reais e setenta e 
três centavos).

R$ 
286,50
(Duzen-
t o s  e 
o i t e n t a 
e  s e i s 
rea is  e 
cinquen-
ta centa-
vos).

PLAS-
TILIT

7 Unid. Luva Roscável 1"
50

R$ 3,27 (Três re-
ais e vinte e sete 
centavos).

R$ 
163,50
(Cento e 
sessenta 
e  t r ê s 
rea is  e 
cinquen-
ta centa-
vos).

PLAS-
TILIT

8 Unid.
Luva  Roscáve l 
1.1/2"

20

R$ 5,88 (Cinco re-
ais e oitenta e oito 
centavos).

R$ 
117,60
(Cento e 
dezesse-
te reais e 
sessenta 
c e n t a -
vos).

KRO-
NA

9 Unid.
Luva  Roscáve l 
1.1/4"

20

R$ 5,69 (Cinco 
reais e sessenta 
e nove centavos).

R$ 
113,80
( C e n t o 
e  t reze 
rea is  e 
o i t e n t a 
c e n t a -
vos).

KRO-
NA

10 Unid. Luva Roscável 1/2"
50

R$ 1,23 (Um real 
e vinte e três cen-
tavos).

R$ 61,50
(Sessen-
ta e um 
rea is  e 
cinquen-
ta centa-
vos).

PLAS-
TILIT

11 Unid. Luva Roscável 2"
20

R$ 7,27 (Sete re-
ais e vinte e sete 
centavos).

R$ 
145,40
(Cento e 
quarenta 
e c inco 
rea is  e 
quarenta 
c e n t a -
vos).

KRO-
NA

12 Unid. Luva Roscável 3/4"
50

R$ 0,94 (Noventa 
e quatro centa-
vos).

R$ 47,00
(Quaren-
ta e sete 
reais).

PLAS-
TILIT

13 Unid.
Luva soldável 20 
mm 1.500

R$ 0,20 (Vinte 
centavos).

R$ 
300,00
( T r e -
z e n t o s 
reais).

PLAS-
TILIT

14 Unid.
Luva soldável 25 
mm

500

R$ 0,31 (Trinta e 
um centavos).

R $ 
155,00
(Cento e 
cinquen-
ta e cin-
co reais).

PLAS-
TILIT

15 Unid.
Luva soldável 32 
mm

300

R$ 0,81 (Oitenta e 
um centavos).

R$ 
243,00
(Duzen-
t o s  e 
quarenta 
e  t r ê s 
reais).

PLAS-
TILIT

16 Unid.
Luva soldável 40 
mm

100

R$ 1,32 (Um real 
e trinta e dois cen-
tavos).

R$ 
132,00
( C e n t o 
e t r in ta 
e  d o i s 
reais).

PLAS-
TILIT
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17 Unid.
Luva soldável 50 
mm

100

R$ 1,51 (Um real 
e cinquenta e um 
centavos).

R$ 
151,00
(Cento e 
cinquen-
ta e um 
reais).

PLAS-
TILIT

18 Unid.
Luva soldável 60 
mm

50

R$ 5,32 (Cinco re-
ais e trinta e dois 
centavos).

R$ 
266,00
(Duzen-
t o s  e 
sessenta 
e  s e i s 
reais).

PLAS-
TILIT

19 Unid.
Luva soldável e 
com rosca 20 x 1/2"

500

R$ 0,82 (Oitenta 
e dois centavos).

R$ 
410,00
(Quatro-
c e n t o s 
e  d e z 
reais).

PLAS-
TILIT

20 Unid.
Luva soldável e 
com rosca 25 x 1/2"

500

R$ 1,56 (Um real 
e cinquenta e seis 
centavos).

R$ 
780,00
( S e t e -
c e n t o s 
e oitenta 
reais).

PLAS-
TILIT

21 Unid.
Luva soldável e 
com rosca 25 x 3/4"

200

R$ 1,18 (Um real e 
dezoito centavos).

R$ 
236,00
(Duzen-
tos e trin-
ta e seis 
reais).

PLAS-
TILIT

22 Unid.
Luva soldável e 
com rosca 32 x 1"

50

R$ 3,56 (Três reais 
e cinquenta e seis 
centavos).

R$ 
178,00
(Cento e 
se ten ta 
e  o i t o 
reais).

PLAS-
TILIT

23 Unid.
Luva soldável e 
com rosca 40 x 
1.1/4" 50

R$ 6,64 (Seis reais 
e sessenta e qua-
tro centavos).

R$ 
332,00
(Trezen-
tos e trin-
ta e dois 
reais).

PLAS-
TILIT

24 Unid.
Luva soldável e 
com rosca 50 x 
1.1/2" 50

R$ 12,93 (Doze 
reais e noventa e 
três centavos).

R$ 
646,50
( S e i s -
centos e 
quarenta 
e  s e i s 
rea is  e 
cinquen-
ta centa-
vos).

PLAS-
TILIT

Valor Total Lote 24: R$ 6.542,80 (Seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).

LOTE 30

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MAR-
CA

1
Unid.

TE 90 esgoto 100 
x 100 mm

20
R$ 6,69 (Seis reais 
e sessenta e nove 
centavos).

R$ 
133,80
(Cento e 
t r inta e 
três reais 
e oitenta 
c e n t a -
vos).

PLAS-
TILIT

2
Unid.

TE 90 esgoto 100 
x 50 mm

20
R$ 8,71 (Oito re-
ais e setenta e um 
centavos).

R$ 
174,20
(Cento e 
se ten ta 
e quatro 
r e a i s 
e  v in te 
c e n t a -
vos).

PLAS-
TILIT

3
Unid.

TE 90 esgoto 100 
x 75 mm

20
R$ 8,30 (Oito reais 
e trinta centavos).

R$ 
166,00
(Cento e 
sessenta 
e  s e i s 
reais).

PLAS-
TILIT

4
Unid.

TE 90 esgoto 150 
x 100 mm

20
R$ 33,87 (Trinta e 
três reais e oitenta 
e sete centavos).

R$ 
677,40
( S e i s -
centos e 
se ten ta 
e  s e t e 
rea is  e 
quarenta 
c e n t a -
vos).

PLAS-
TILIT

5 Unid.
TE 90 esgoto 150 

x 150 mm
20

R$ 34,00 (Trinta e 
quatro reais).

R$ 
680,00
( S e i s -
c e n t o s 
e oitenta 
reais).

PLAS-
TILIT

6 Unid.
TE 90 esgoto 40 x 

40 mm
20

R$ 1,61 (Um real 
e sessenta e um 
centavos).

R$ 32,20
(Trinta e 
dois reais 
e  v in te 
c e n t a -
vos).

PLAS-
TILIT

7 Unid.
TE 90 esgoto 50 x 

50 mm
20

R$ 3,57 (Três reais 
e cinquenta e sete 
centavos).

R$ 71,40
(Setenta 
e  u m 
rea is  e 
quarenta 
c e n t a -
vos).

PLAS-
TILIT

8 Unid.
TE 90 esgoto 75 x 

50 mm
20

R$ 8,24 (Oito 
reais e vinte e 

quatro centavos).

R$ 
164,80

(Cento e 
sessenta 
e quatro 
reais e 
oitenta 
centa-
vos).

PLAS-
TILIT

9 Unid.
TE 90 esgoto 75 x 

75 mm
20

R$ 10,00 (Dez 
reais).

R$ 
200,00

(Du-
zentos 
reais).

PLAS-
TILIT

Valor Total Lote 30: R$ 2.299,80 (Dois mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

LOTE 31

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MAR-
CA

1
Unid.

TE 90 rosca ½" 100
R$ 2,28 (Dois re-
ais e vinte e oito 
centavos).

R$ 
228,00
(Duzen-
tos e vin-
te e oito 
reais).

PLAS-
TILIT

2
Unid.

TE 90 rosca ¾"
100

R$ 3,53 (Três reais 
e cinquenta e três 
centavos).

R$ 
353,00
(Trezen-
t o s  e 
cinquen-
ta e três 
reais).

PLAS-
TILIT

3
Unid.

TE 90 rosca 1"
50

R$ 7 ,20  (Sete 
reais e vinte cen-
tavos).

R$ 
360,00
(Trezen-
t o s  e 
sessenta 
reais).

PLAS-
TILIT

4
Unid.

Tê Redução Soldá-
vel 25x20 mm

50

R$ 2,26 (Dois re-
ais e vinte e seis 
centavos).

R$ 
113,00
( C e n t o 
e  t reze 
reais).

PLAS-
TILIT

5 Unid.
Tê Redução Soldá-
vel 32x25 mm 50

R$ 4,67 (Quatro 
reais e sessenta 
e sete centavos).

R$ 
233,50
(Duzen-
tos e trin-
ta e três 
rea is  e 
cinquen-
ta centa-
vos).

PLAS-
TILIT

6 Unid.
Tê Redução Soldá-
vel 40x25 mm

20

R$ 2,80 (Dois re-
ais e oitenta cen-
tavos).

R$ 56,00
( C i n -
q u e n t a 
e  s e i s 
reais).

PLAS-
TILIT

7 Unid.
Tê Redução Soldá-
vel 40x32 mm

20

R$ 4,72 (Quatro 
reis e setenta e 
dois centavos).

R$ 94,40
(Noventa 
e quatro 
rea is  e 
quarenta 
c e n t a -
vos).

PLAS-
TILIT

8 Unid.
Tê Redução Soldá-
vel 50x20 mm

20

R$ 7,04 (Sete re-
ais e quatro cen-
tavos).

R$ 
140,80
(Cento e 
quarenta 
rea is  e 
o i t e n t a 
c e n t a -
vos).

PLAS-
TILIT

9 Unid.
Tê Redução Soldá-
vel 50x32 mm 20

R$ 7,44 (Sete re-
ais e quarenta e 
quatro centavos).

R$ 
148,80
(Cento e 
quarenta 
e  o i t o 
rea is  e 
o i t e n t a 
c e n t a -
vos).

PLAS-
TILIT

10 Unid. TE soldável 20 mm
500

R$ 0,42 (Quarenta 
e dois centavos).

R$ 
210,00
D u z e n -
tos e dez 
reais).

PLAS-
TILIT

11 Unid. TE soldável 25 mm
500

R$ 0,66 (Sessenta 
e seis centavos).

R$ 
330,00
(Trezen-
tos e trin-
ta reais).

PLAS-
TILIT

12 Unid. TE soldável 32 mm
300

R$ 1,56 (Um real 
e cinquenta e seis 
centavos).

R$ 
468,00
(Quatro-
centos e 
sessenta 
e  o i t o 
reais).

PLAS-
TILIT

Valor Total Lote 31: R$ 2.735,50 (Dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

LOTE 34

LOTE UNID.
PRODUTO /

 DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VA L O R 
TOTAL

MAR-
CA

1
Unid.

Sifão ajustável mul-
tiuso 66 cm

100
R$ 3,83 (Três re-
ais e oitenta e três 
centavos).

R$ 
383,00
(Trezen-
t o s  e 
o i t e n t a 
e  t r ê s 
reais).

VALE-
PLAST

2
Unid.

Sifão ajustável mul-
tiuso p/ lavatório 
duplo com 66 cm

250

R$ 16,80 (Dezes-
seis reais e oitenta 
centavos).

R$ 
4.200,00
(Quatro 
mil e du-
z e n t o s 
reais).

VALE-
PLAST

3
Unid.

Sifão ajustável mul-
tiuso p/ lavatório 
simples com 66 cm

1.500

R$ 4,21 (Quatro 
reais e vinte e um 
centavos).

R$ 
6.315,00
(Seis mil, 
trezentos 
e quinze 
reais).

VALE-
PLAST

4
Unid.

Sifão ajustável para 
pia americana

100

R$ 4,75 (Quatro 
reais e setenta e 
cinco centavos).

R$ 
475,00
(Quatro-
centos e 
se ten ta 
e c inco 
reais).

VALE-
PLAST

Valor Total Lote 34: R$ 11.373,00 (Onze mil, trezentos e setenta e três reais).

LOTE 38

LOTE UNID.
PRODUTO /

 DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VA L O R 
TOTAL

MAR-
CA

1
Unid.

Anel de vedação 
para vaso sanitário

50
R$ 4,79 (Quatro 
reais e setenta e 
nove centavos).

R$ 
239,50
(Duzen-
tos e trin-
ta e nove 
rea is  e 
cinquen-
ta centa-
vos).

PISA-
FIX

2
Unid.

Espude

300

R$ 2,88 (Dois re-
ais e oitenta e oito 
centavos).

R$ 
864,00
( O i t o -
centos e 
sessenta 
e quatro 
reais).

VALE-
PLAST

Valor Total Lote 38: R$ 1.103,50 (Um mil, cento e três reais e cinquenta centavos).

LOTE 39

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MARCA

1 Unid.

Assento sanitário 
oval (altura mínima 
3 cm). Branco

300

R$ 17 ,48 
(Dezessete 
reais e qua-
renta e oito 
centavos).

R$ 
5.244,00
( C i n c o 
mi l ,  du -
zentos e 
quarenta 
e quatro 
reais).

ALUMASA

2 Unid.

A s s e n t o  S a n i -
tário Infantil Bacia 
Pequena (não é 
adaptador) 100

R$ 44 ,58 
(Quarenta e 
quatro reais 
e cinquenta 
e oito cen-
tavos).

R$ 
4.458,00
( Q u a t r o 
mil, qua-
trocentos 
e  c i n -
q u e n t a 
e  o i t o 
reais).

ASTRA TPIC

3 Unid.

Assento sanitário 
oval Almofadado 20

R$ 27 ,81 
( V i n t e  e 
sete reais 
e oitenta e 
um centa-
vos).

R$ 
556,20
(Quinhen-
tos e cin-
quenta e 
seis reais 
e  v i n t e 
c e n t a -
vos).

ALUMASA

Valor Total Lote 39: R$ 10.258,20 (Dez mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

LOTE 40

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MARCA

1 Unid.

Cola adesiva plásti-
ca azul para pvc de 
alta pressão (pote 
com 175g)

60

R $  9 , 4 9 
(Nove reais 
e quarenta 
e nove cen-
tavos).

R$ 
569,40
(Quinhen-
t o s  e 
sessenta 
e  n o v e 
r e a i s  e 
quarenta 
centavos).

PISAFIX

2 Unid.
Cola para cano 75 g

100

R $  2 , 9 1 
(Dois reais 
e noventa e 
um centa-
vos).

R$ 
2.910,00
(Dois mil, 
novecen-
tos e dez 
reais).

PISAFIX

Valor Total Lote 40: R$ 3.479,40 (Três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

LOTE 43

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MARCA

1 Unid.

Válvula para Lava-
tório com Ladrão 
7/8" em pvc

200

R $  3 , 9 2 
(Três reais 
e noventa e 
dois centa-
vos).

R$ 
784,00
( S e t e -
centos e 
o i t e n t a 
e quatro 
reais).

PLASTILIT

2 Unid.

Válvula para Lava-
tório sem Ladrão 
7/8" em pvc

500

R$ 3,92 
(Três reais 
e noventa 

e dois 
centavos).

R$ 
1.960,00
(Um mil, 

nove-
centos e 
sessenta 

reais).

PLASTILIT

Valor Total Lote 43: R$ 2.744,00 (Dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

LOTE 45

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MARCA

1 Unid.

Vaso sanitário gran-
de ou convencional

30

R$ 132,48 
( C e n t o  e 
trinta e dois 
reais e qua-
renta e oito 
centavos).

R$ 
3.974,40
(Três mil, 
n o v e -
centos e 
s e t e n t a 
e quatro 
r e a i s  e 
quarenta 
centavos).

FIORI

2 Unid.

Vaso sanitário in-
fantil

30

R$ 202,11 
(Duzentos 
e dois reais 
e onze cen-
tavos).

R$ 
6.063,30
(Seis mil, 
sessenta 
e  t r ê s 
r e a i s  e 
trinta cen-
tavos).

FIORI

3 Unid.

Va s o  s a n i t á r i o 
PNDE 10

R$ 295,99 
(Duzentos 
e noventa e 
cinco reais 
e noventa e 
nove centa-
vos).

R$ 
2.959,90
(Dois mil, 
novecen-
tos e cin-
quenta e 
nove reais 
e noventa 
centavos).

INCEPA

Valor Total Lote 45: R$ 12.997,60 (Doze mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

LOTE 51

LOTE UNID.
PRODUTO /

 DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MARCA

1 Conj.
Mecanismo com-
pleto para caixa 
acoplada

300

R$ 63 ,50 
(Sessenta 
e três reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 
19.050,00
(Dezeno-
ve mil e 
cinquenta 
reais).

BLUKIT

2 Conj.

Mecanismo comple-
to para caixa aco-
plada com entrada 
263mm e saída 
218mm

200

R$ 104,74 
( C e n t o  e 
quatro reais 
e setenta e 
quatro cen-
tavos).

R$ 
20.948,00
(Vinte mil, 
novecen-
tos e qua-
r e n t a  e 
oito reais).

BLUKIT

Valor Total Lote 51: R$ 39.998,00 (Trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais).

LOTE 63

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MARCA

1
Unid.

Válvula de reten-
ção vertical roscável 
Φ 2"

10

R$ 145,65 
( C e n t o  e 
quarenta e 
cinco reais 
e sessenta 
e cinco cen-
tavos).

R$ 
1.456,50
(Um mil, 
q u a t r o -
centos e 
cinquenta 
e  s e i s 
r e a i s  e 
cinquenta 
centavos).

IPC

Valor Total Lote 63: R$ 1.456,50 (Um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

LOTE 68

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. VL. UNIT.

VALOR 
TOTAL

MARCA

1 Unid.
Curva de transposi-
ção soldável 20mm

20

R $  3 , 0 8 
(Três reais 
e oito cen-
tavos).

R$ 61,60
(Sessenta 
e um reais
 e sessen-
ta centa-
vos).

PLASTILIT

2 Unid.
Curva de transposi-
ção soldável 25mm

20

R $  3 , 8 5 
(Três reais 
e oitenta e 
cinco cen-
tavos).

R$ 77,00
(Setenta 
e  s e t e 
reais).

PLASTILIT

3 Unid.
Curva de transposi-
ção soldável 32mm

20

R $  9 , 0 7 
(Nove reais 
e sete cen-
tavos).

R $ 
181,40
(Cento e 
oitenta e 
um reais e 
quarenta 
c e n t a -
vos).

PLASTILIT

Valor Total Lote 68: R$ 320,00 (Trezentos e vinte reais).

Valor Total dos Lotes: R$ 119.811,70 (Cento e dezenove mil, oitocentos e onze reais e setenta centavos).
        

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

Secretário de Educação e Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.007/2015/SEINFRA
10º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.024/2015/SEINFRA - Prestação de Forma Contínua dos 

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva (Mecânica, elétrica, capotaria, alinhamento de 
direção, balanceamento de rodas, pintura e reboque) dos Caminhões e Ônibus Oficiais pertencentes 
à Frota desta Edilidade, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos/
originais e serviços de reboque.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SERVCLIMA Comércio e Serviços Ltda - ME.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de Prazo em caráter excepcional por 

mais 12 (DOZE) meses, previsto no § 4 do art. 57 da Lei Federal 8.666/1993, ressalvando-se a 
possibilidade de extinção do ajuste no caso de novo contrato ser assinado antes período previsto.  

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. Paulo Roberto Pinho Coelho/

SERVCLIMA.
Data da Assinatura: 07/10/2020.

João Pessoa, 07 de outubro de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.005/2015/SEINFRA
8º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.023/2015/SEINFRA - Prestação de Forma Contínua dos Ser-

viços de Manutenção Preventiva e Corretiva (Mecânica, elétrica, capotaria e pintura) das máquinas 
e equipamentos pertencentes à Frota desta Edilidade.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SERVCLIMA Comércio e Serviços Ltda - ME.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de Prazo em caráter excepcional por 

mais 12 (DOZE) meses, previsto no § 4 do art. 57 da Lei Federal 8.666/1993, ressalvando-se a 
possibilidade de extinção do ajuste no caso de novo contrato ser assinado antes período previsto. 

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. Paulo Roberto Pinho Coelho/

SERVCLIMA.
Data da Assinatura: 07/10/2020.

João Pessoa, 07 de outubro de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
CHEFIA DE GABINETE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.010/2020–UEP/GAPRE
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO CHEFE DE GABI-

NETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADA: ELETROPEÇAS TI COMERCIAL – EIRELI
CNPJ: 16.501.916/0001-65
OBJETO: 01 (UM) APARELHO DE AUDIOCONFERÊNCIA.
PRAZO EXECUÇÃO: 10 (dez) dias úteis contados a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de expe-

dição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71005/2020.
VALOR: R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.06.183.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade Fiscal
b) Natureza da despesa: 44.90.52
c) Fonte: 1920
FUNDAMENTO LEGAL:Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OB/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 30 de setembro de 2020.
Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Secretário Chefe de Gabinete do Município de João Pessoa
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
CHEFIA DE GABINETE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.009/2020–UEP/GAPRE
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO CHEFE DE GABI-

NETE DO PREFEITO DDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADA: CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA – MUSIC HALL
CNPJ: 11.142.525/0001-88
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA E 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM.
PRAZO EXECUÇÃO: 10 (dez) dias úteis contados a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL:30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de expe-

dição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71005/2020.
VALOR: R$ R$ 3.087,84 (três mil, oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.06.183.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade Fiscal
b) Natureza da despesa: 44.90.52
c) Fonte: 1920
FUNDAMENTO LEGAL:Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OB/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 30 de setembro de 2020.
Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Secretário Chefe de Gabinete do Município de João Pessoa
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 002/2020
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a para quem interessar que, após análise 
da PROPOSTA DE PREÇOS apesentada em reunião realizada em 19 de julho de 2020, apurou-
-se o seguinte: 

POSIÇÃO LICITANTES VALORES

1º ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 36.007.259/0001-01 R$ 68.521,82

2º CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP – CNPJ: 
17.490.708/0001-70 R$ 70.579,16

3º COPEME CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 24.414.236/0001-32 R$ 73.868,59

4º MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP – CNPJ: 
01.088.740/0001-94 R$ 75.861,12

5º ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES 
EIRELI – CNPJ: 05.881.170/0001-46 R$ 77.288,51

6º GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
30.676.883/0001-15 R$ 83.823,70

7º PLANENG 6º ENGENHARIA LTDA - ME – CNPJ: 27.700.986/0001-69 R$ 90.661,89

8º MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP – 
CNPJ: 20.010.332/0001-64 R$ 91.674,24

Por cumprir fielmente com todas as exigências do presente edital, em especial ao item 8. 
Maiores informações no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb ou através 
do e-mail: cpl.mari.207@gmail.com, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 08 de outubro de 2020
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 23 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada em serviço 
de transporte e recebimento do lixo domiciliar do município de Paulista-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 
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) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 09 de outubro de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00169/2019, em 30.10.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SER-

VIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços com a implantação de pavimentação em paralelepípedo em 

vias públicas do município de Piancó-PB,  atendendo ao Contrato de Repasse nº 1048170/2018/
MCIDADES. 

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 09 de Outubro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                       
 

Prefeitura Municipal de Piancó 
Avisode Reconsideração de Julgamento de habilitação

Tomada de Preçosnº 00009/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, através da comissão de licitação, a reconsideração 

do julgamento de Habilitação, nos termos do art. 109, § 4º da Lei 8.666/93. A comissão de licitação 
reconsiderada decisão de inabilitação e tornou as empresasCONSTRUTORA DAKI EIRELI-ME, 
JHONATHAN ANDRADE DA SILVA EIRELI e CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, habili-
tadas, conforme motivos registados em ata. Concede-se o prazo de 5 dias úteis para impugnações. 
Não havendo questionamento em face a esta decisão, fica marcado o dia 19/10/2020, as 08:30 
horas para abertura dos envelopes de propostas.    

Piancó -PB, 09 de outubro de 2020.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para Construção de 07 paradas de Ônibus 
no Município de Pilões/PB, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e 
Termo de Referência anexo. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Pilões: (Crédito Especial – LEI Nº 327/2020) 4490.51.99 – Obras 
e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00073/2020 - 09.10.20 - CONSTRUTORA E LOCADORA 
ALEXANDRE LTDA - R$ 55.489,96.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: 
Contratação de serviços de engenharia para Construção de 07 paradas de Ônibus no Município 
de Pilões/PB, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de 
Referência anexos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - R$ 55.489,96.

Pilões - PB, 08 de Outubro de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 11:30 horas do dia 23 de Outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de veículo, tipo: caminhão, para transporte de água potável (consumo humano), com capacidade 
mínima de 8.000 mil litros por viagem, destinado aos sítios: Cuité, Cambambe, Carnaúba, Barro 
Vermelho, Salito, Pau D’arco de Baixo e Pau D’arco de Cima, aproximadamente de 10 a 15 km 
por viagem percorrida. 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 130/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 99167–0794. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 09 de Outubro de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada com trocas, de óleo lubrificante, 
filtros e outros, destinados à frota de veículos e máquinas pesada pertencentes a esta Prefeitura e 
ao Fundo Municipal de Saúde. 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 7.892/13; Decreto Municipal nº 130/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99167–0794. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 09 de Outubro de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2020 (REALINHAMENTO DE PREÇOS).
REF: PREGÃO PRESENCIAL 14.2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00119/2020
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO/OUTROS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CONTRATADO: LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS ME
CNPJ: 28.982.936/0001-84.
OBJETO DO TERMO: Realinhamento do preços do item de n.º 09 – PARALELEPÍPEDO 

GRANÍTICO, passando do valor de R$ 0,65 (Sessenta e cinco centavos) para o valor de R$ 0,74 
(Setenta e Quatro Centavos), o preço da unidade.

DATA RATIFICAÇÃO: 05.10.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2020: 06.10.2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

11h30min (horário de Brasília) do dia 26 de Outubro de 2020, através do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamento, 
(van para transporte de passageiros) para melhor atender as necessidades da população do mu-
nicípio de Pilõezinhos/PB, conforme Proposta de nº 12002.118000/1200-04, mediante edital e seu 
termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010 e demais legislações vigentes. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: financas@piloezinhos.
pb.gov.br  e www.comprasnet.gov.br.

Pilõezinhos - PB, 06 de outubro de 2020
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

09h00min (horário de Brasília) do dia 26 de Outubro de 2020, através do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamento de 
saúde, (ambulância tipo A, simples remoção tipo pick-up 4x4) para melhor atender as necessidades 
da população do município de Pilõezinhos/PB, conforme Proposta de nº 12002.11800/1200-03, 
mediante edital e seu termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010 e demais legislações vigentes. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
financas@piloezinhos.pb.gov.br  e www.comprasnet.gov.br.

Pilõezinhos - PB, 06 de outubro de 2020
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE JULGAMENTO  HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 0001/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados 

através de seu pregoeiroe equipe de apoio, o resultado de julgamento de Habilitação, atendendo 
ao art. 109, I “a” da lei nº 8.666/93. Foram consideradas HABILITADAS as empresas J E R COMER-
CIAL EIRELI, BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACA, A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, M. K. DE AZEVEDO ARAUJO 
DUTRA DANTAS, ALLIANCA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e VC COMERCIO EIRELI. Foi 
consideradaINABILITADA a empresas CMED DISTRIBUIDORA LTDA, BH LABORATORIOS LTDA, 
MARCIO COSTA GODOY, FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL, GRM - TECNOLOGIA E 
SERVICOS LTDA, LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E, QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, ELETROSPITALAR COM E ASS 
TEC LTDA, SR PRODUTOS MEDICOS LTDA, BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS, HAND LIFE 
SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, PILARMED EIRELI e M T M - EGOPEL 
EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, . Concede o prazo de 03 dias para recursos. 

Pedra Branca-PB, 09 de Outubro de 2019.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020
OBJETO: Contratação de serviço de consultoria e assessoria técnica especializada na área de 

licitações e contratos administrativos junto ao município de Poço José de Moura/PB, pelo período de 
3 (três) meses. Data e Local, às 09:00 horas do dia 22/10/2020, no Plenário da Câmara Municipal 
de Poço de José de Moura, Avenida Frei Damião, Centro – Poço de José De Moura/PB.

Poço José de Moura/PB, 09 de outubro de 2020.
 TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Outubro de 
2020, por meio do site https://bll.org.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueima-
das2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; https://bll.org.br/. 

Queimadas - PB, 09 de outubro de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE 
SERRALHARIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licita-
caopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 09 de outubro de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00030/2020

Torna público que fará realizar através da , sediada na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro 
- Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 27 de Outubro de 2020, licitação modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CEO 
– CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/.

Queimadas - PB, 09 de outubro de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 18/2020, Tomada de Preços nº 001/2020 – Partes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE e KARLA GOMES BEZERRA-ME. 
Objeto: prorrogar por 120 (cento e vinte) dias a vigência do contrato, a partir do dia 06/10/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 5 de outubro de 2020.
ARIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSÃO 

DO PARQUE DE VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00061/2019 - Natal José 
Barbosa da Silva Eireli - 4º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 09.10.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂ-

MARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 
DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00002/2020. ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00006/2020 - Cj Comercio 
de Pneus, Pecas e Servicos Eireli - 1º Aditivo - acréscimo médio de 25%. ASSINATURA: 09.10.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, 

CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-
MENTO DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00002/2020. ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00005/2020 –AC 
Comércio de Pneus LTDA ME - 1º Aditivo - acréscimo médio de 25%. ASSINATURA: 09.10.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
TOMADA DE PREÇOS 00005/2020

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AM ENGENHARIA
A CPL vem por meio desta, publicar resposta à solicitação da empresa AM ENGENHARIA 

E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 13.351.120/0001-85, em que requer cancelamento da TP 
00005/2020 ou suspensão do contrato proveniente desta. A requerente alega que o recurso dela 
não foi julgado e que este era tempestivo. Porém a empresa apresentou recurso em período de 
entrega de nova habilitação (oito dias para nova habilitação do art. 48, § 3º, 8.666/93), e não no 
prazo recursal ABERTO DE FATO. Porém,em respeito ao princípio dapublicidade, moralidade e 
probidade, o recurso da empresa requerente foi publicado aos interessados em 16 de julho; respon-
dido em 22 de julho e publicado resultado final que declara a intempestividade, mas que também 
não haveria fundamento para seu deferimento, uma vez que o pedido foi analisado e respondido 
nos autos do processo. Pelo exposto se verifica que o recurso, embora intempestivo foi analisado 
e respondido, assim não foi tolhido nenhum direito legal da empresa requerente, ou contrário lhe 
sendo proporcionado ampla publicidade e legalidade no processo em tela.

São José de Piranhas-PB, em 09 de Outubro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/20

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de cinco ruas, neste 
Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - FM Serviços Ltda. - ME - R$.183.506,92. EMPRESAS 
DESCLASSIFICADAS: Não houve licitante desclassificado. Maiores informações e vistas ao pro-
cesso poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine 
Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 09 de outubro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE 

REFORMAS SIMPLES NA UBS JAIRTON RIBEIRO (SEDE ANTIGA), UBS DO DISTRITO DE 
MELANCIAS, UBS JAIRTON RIBEIRO (NOVA SEDE), PARA MELHOR ATENDER AO MUNICIPES 
DE SANTA HELENA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.500 SECRETARIA DE SAUDE 10 301 0040 
2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 000175 3390.39 99 1211 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4400.00 INVESTIMENTOS 21.100 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE – FMS. VIGÊNCIA: até 28/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00034/2020 - 09.10.20 - ABS ENGENHARIA, LOCACOES, 
TRANSPORTES E AMBIENTAL EIRELI - CNPJ 17.204.061/0001-73 - R$ 93.975,71. LOCAL DE 
EXECUÇÃO: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00003/2020

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 DP00003/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE 
REFORMAS SIMPLES NA UBS JAIRTON RIBEIRO (SEDE ANTIGA), UBS DO DISTRITO DE 
MELANCIAS, UBS JAIRTON RIBEIRO (NOVA SEDE), PARA MELHOR ATENDER AO MUNICIPES 
DE SANTA HELENA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ABS 
ENGENHARIA, LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL EIRELI - R$ 93.975,71.

Santa Helena - PB, 09 de Outubro de 2020
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 079/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA COMPOR O CONSULTÓRIO OFTAL-
MOLÓGICO NA UNIDADE POLICLÍNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUSA/PB, conforme 
condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 23 de outubro de 2020, às 09h00 
(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão 
obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.
pb.gov.br(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 
4.Pregão).OBS: Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não 
iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 09 de outubro de 2020
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preço n° 006/2020
Processo nº 108/2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB no uso de suas atribuições 
legais, eCONSIDERANDO a deliberação da Comissão Permanente de Licitação -CPL/PMSR, no 
procedimento referente à Tomada de Preço nº 006/2020 - CPL/PMSR;CONSIDERANDO a inexis-
tência de qualquer vício ou irregularidade, resolve:

I - HOMOLOGAR o resultado da Tomada de Preço nº 006/2020, Processo nº 108/2020 - PMSR, 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE NO BAIRRO HEITEL SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, pelo menor 
preço global, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme projeto básico, a empresa 
a seguir relacionada com o respectivo valor: 

FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.570.141/0001-91- Valor Global 
de R$ 218.545,14 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos);

II - ADJUDICAR pelo menor preço global a empresa FC FERNANDES CARVALHO CONSTRU-
TORA LTDA, CNPJ: 13.570.141/0001-91 a execução das obras e serviços de, conforme disposto 
no objeto do presente processo licitatório;

III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura 
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.

Santa Rita/PB, 08de outubro de 2020.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 08:00 horas do dia 26 de Outubro de 2020, por meio do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
ALTA (EDA), PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail. com. Edital: 
https://licitacoes. santarita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br;www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 09 de outubro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Outubro de 2020, por 
meio do site https://bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISICAO DE MÁSCARAS N95 PPF2. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; https://bll.org.br. 

Sumé - PB, 09 de Outubro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Outubro de 2020, por meio 
do site https://bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISI-
CAO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; https://bll.org.br. 

Sumé - PB, 09 de Outubro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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 INFRAESTRUTURA,
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

COMUNICADO
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, comu-
nica aos participantes do TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020, que transcorreu o prazo sem nenhuma 
empresa impetrar recuso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento 
que habilitou às empresas: SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, SIGA CONSTRUTORA EIRELI, CLPT CONSTRUTO-
RA EIRELI EPP e TCPAV – TÉCNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI   e 
marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 14/10/2020 às 11: 30 horas.

João Pessoa, 09 de outubro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA  Nº 06/2020
Registro CGE Nº 20-00651-9

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

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes CONCORRÊNCIA  Nº 06/2020  (Obras de Pavimentação Asfaltica 
em Projeto de Obras de Restauração da PB-323, Trecho: Divisa PB-RN/Brejo do Cruz/Catolé do 
Rocha), comunica o resultado do Recurso impetrado pela Empresa AL ALMEIDA ENGENHARIA 
LTDA através do processo nº 004127/2020,foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação 
e pelo Diretor Superintendente respaldado no Parecer Jurídico  nº 249/2020, em virtude disto, a 
Comisissão ratifica sua decisão,  considerando as Empresas classificadas na seguinte ordem:: 1º 
lugar: CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - R$ 12.690.560,23 
(*); 2º lugar: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - R$ 12.817.810,07; 3º lugar: POTIGUAR CONSTRU-
TORA LTDA -  R$ 13.967.501,21; 4º lugar COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 
14.133.436,52; 5º lugar: R. FURLANI ENGENHARIA LTDA -R$ 14.558.085,43;                     6º lugar: 
J & F CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - R$ 14.606.703,36; 7º lugar : ESSE ENGENHARIA, 
SINALIZAÇÃO. E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA – R$ 15.026.474,09; 8º  lugar: MAC MESQUITA 
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 16.312.280,51 e 9º lugar - CONSTRUTORA DE OBRAS 
PROGRESSO LTDA – R$ 16.461.375,63

 (*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital 
João Pessoa, 09 de outubro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 08/2020
Registro CGE Nº 20-00927-3

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 08/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
da Travessia Urbana de Itabaiana e Acaú nos segmentos correspondentes as Rodovias PB-008 e 
PB-082.), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital 
da licitação em epígrafe considera excluída do certame, a empresa TAPAJÓS -TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO LTDA, por ter cometido claro vicio procedimental de devassamento de sigilo da 
proposta (colocou Proposta de Preços no envelope Nº 01-HABILITAÇÃO), habilitadas as Empresas: 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e 
CLPT CONSTRUTORA EIRELI e inabilitadas as empresas SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÃO 
E REPRESENTAÇÃO EIRELI, por não cumprir o exigido no edital no item 10.3 subitem 10.3.1”d”   
( apresentou capital mínimo inferior ao solicitado, no dia do recebimento das propostas ) e CONS-
TRUTORA SOUZA REIS LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL por não cumprir o exigido no 
edital no item 10.3 subitem 10.3.1”c”  (apresentou índices: Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente 
(LC)  menor do que 1)

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

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 09 de outubro de 2020.

Engº. Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 10/2020
Registro CGE Nº 20-01083-7

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 10/2020 (Obras de Pavimentação do Con-
torno da cidade de Bananeiras.), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: COSAMPA 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, SIGA CONSTRUTORA EIRE,  ECAM TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA, TAPAJÓS -TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO LTDA, PLINIO CA-
VALCANTI & CIA LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, MAC MESQUITA ANDRADE 
CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA e inabilitada a Empresa: 
CLPT CONSTRUTORA EIRELI por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b 
“a” (não apresentou atestado técnico operacional para a) BASE E/OU SUB BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE)  e “c” (não comprovou possuir em seu quadro permanente, Engenheiro 
detentor de acervo para BASE E/OU SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

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

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 09 de outubro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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