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Governador vai a 
Brasília e garante 
recursos para a PB
João Azevêdo requer, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, investimentos 
em recursos hídricos para o Sertão e assegura verba para habitação em Patos. Página 3
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Pandemia não acabou João Pessoa, Campina, Patos, Guarabira e 
Santa Rita possuem a maior incidência de casos de covid-19 atualmente. Página 5
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Eleições 2020: 61 indígenas 
disputam mandatos na PB
Do total, 58 concorrem ao cargo de vereador e três estão 
em chapas majoritárias nas quatro, das seis cidades 
que abrigam aldeias Potiguara e Tabajara. Página 13

Esportes

Brasil-Mundo

Parceria garante escola 
de música para crianças
Iniciativa do Governo do Estado e da Missão Resgate 
possibilita que crianças carentes e assistidas pelo 
projeto aprendam um instrumento musical. Página 8
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Paraíba

Bolsonaro sanciona, com vetos, 
lei que altera Código de Trânsito 
Os trechos retirados serão reanalisados pelo Congresso. 
Entre outras mudanças, o projeto amplia a validade e o 
número de pontos da carteira de habilitação. Página 4

Desembargador manda juiz 
avaliar afastamento de Salles
Magistrado quer que 8ª Vara Federal do DF decida, em 
caráter liminar, o pedido feito pelo MPF para afastar, 
de imediato, o ministro do Meio Ambiente. Página 14

Políticas

Foto: Gabriela Sávio/Atlético

Reunião define, nesta quarta, 
detalhes do Bolsa Esporte
Objetivo é definir prazo para inscrição de atletas olímpícos 
e paralímpicos em cinco modalidades. Cerca de R$ 3 
milhões foram destinados ao programa. Página 15

Em 15 anos, 500 mil famílias 
do NE passaram a ter um lar
Na contramão do Sudeste, Nordeste tem queda no déficit 
habitacional, segundo pesquisa realizada pela Associação 
Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Página 7

Bola vai rolar Campinense e 
Atlético têm jogos importantes pela Série 
D do Brasileirão nesta quarta. Página 16

Retorno gradual Rodoviária de JP tem queda de 40% no movimento 
de passageiros durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Página 8

Últimas

Governador João Azevêdo (E) esteve ontem 
com o ministro Rogério Marinho (D), que 
deverá vir à Paraíba ainda esta semana para 
concretizar a construção de moradias no Estado



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de outubro de 2020
Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Clóvis Roberto

As decisões a serem tomadas, em qualquer esfera da socie-
dade, em tempos de pandemia - principalmente de surtos com-
plexos e letais, como este do novo coronavírus -, não dependem 
apenas da vontade pessoal, seja de um gestor público, seja de um 
empresário, e por aí em diante. Para serem aplicados, os procedi-
mentos eventualmente sugeridos devem ter embasamento cien-
tífico, além de estar em consonância com a realidade de cada co-
munidade.

É compreensível a preocupação de setores produtivos, alguns 
seriamente atingidos pela pandemia, inclusive com a paralisação 
total das atividades e, consequentemente, quedas abruptas de recei-
ta. No entanto, o processo de reabertura deve ser criteriosamente 
pensado, observando as especificidades de cada domínio, tendo em 
vista tratar-se de um grave problema de saúde pública, de dimensão 
global, e não de caprichos de natureza governamental.

O retorno às aulas presenciais nas escolas, ao que parece, é em-
blemático. Alunos e familiares fazem coro a professores e diretores, 
pedindo a volta das atividades escolares – embora o contrário tam-
bém aconteça -, como se a decisão fosse coisa simples de resolver. 
Não é. O processo envolve milhares de pessoas, fato que potencializa 
o contágio pelo coronavírus, em que pesem as medidas de proteção 
adotadas pelos estabelecimentos educacionais.

No caso da rede pública estadual, o Governo da Paraíba usou 
de bom senso quando decidiu realizar um inquérito sorológico, 
cujos resultados vão nortear as decisões a serem adotadas, no 
que diz respeito à volta de alunos, professores e funcionários 
às escolas. A estimativa é de que, até o fim do ano, sejam feitas 
pesquisas em duas mil residências, em 80 municípios, nas quais 
estudantes convivem com pessoas idosas ou portadoras de co-
morbidades.

Trata-se de uma resolução responsável, haja vista que a pan-
demia não acabou, portanto, recomenda-se não baixar a guarda, 
sob pena de se dar ensejo a uma segunda onda de covid-19. Vale 
lembrar o alerta feito pelo diretor executivo da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, dando conta de que os 
números relacionados à covid-19, no Brasil, estabilizaram ou re-
cuaram, mas continuam altos. Sábado, o país contabilizou 150 
mil mortos!

Em guarda
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Você não vai desaprender a andar...

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Você já parou para pensar no seu pro-
cesso de aprendizagem? Mais interessante 
do que aprender, é saber como a nossa men-
te funciona nesse percurso, e quais são as 
etapas. Saber lidar com cada uma delas vai 
fazer toda a diferença na sua exploração.

Aos 18 anos, eu tirei a minha carteira 
de motorista. É algo simbólico, pois eu es-
perei bastante e desejei muito ser livre para 
ir e vir no meu próprio carro. Na época, ao 
celebrar a maioridade e receber de presen-
te dos meus pais as aulas da autoescola, eu 
já me imaginava no carro dirigindo, mesmo 
sem ter a menor ideia de como fazer. Eu 
estava motivada, e não tinha nenhum co-
nhecimento. Esta etapa 
é chamada de incompe-
tência inconsciente. A 
falta de conhecimento 
sobre o “como” nos ajuda 
a ter confiança interna e 
motivação. Nessa fase, 
acreditamos que tudo é 
possível.

A minha confiança 
diminuiu drasticamente 
quando eu comecei a fre-
quentar as aulas e me deparar com ques-
tões teóricas e práticas relacionadas ao 
meu sonho de consumo. Toda aquela moti-
vação deu lugar à frustração e, pela primei-
ra vez, eu pensei coisas do tipo: será que eu 
vou conseguir? Será que eu vou passar na 
prova? Nessa fase, que se chama de incom-
petência consciente, foi importante rece-
ber todas as orientações dos instrutores e 
me dedicar bastante ao processo de apren-
dizagem. Os erros aconteceram, e sem eles 
eu não teria me desenvolvido.

O tempo passou e eu comecei a enten-
der o processo. Ao estudar a teoria, me sen-
ti mais segura e consciente do que significa 
dirigir. Fiz a prova teórica e passei de pri-
meira. A prática foi um pouco mais difícil e 

eu passei na segunda tentativa. Então, me 
senti muito bem ao conquistar, sozinha, o 
título de motorista. Celebrei e vibrei. Pou-
cos segundos depois que recebi o resultado 
da prova prática, tive um insight: Agora, eu 
posso dirigir sozinha!

A possibilidade de colocar tudo em 
prática oficialmente, com a carteira em 
mãos, me deixou insegura. Eu tinha o co-
nhecimento e a validação, estava na fase 
da competência consciente, mas, a falta 
de prática e experiência faziam com que eu 
precisasse de validação externa e ajuda de 
terceiros para dirigir tranquila. As minhas 
primeiras saídas eram acompanhadas de 

amigos ou familiares. 
Depois de uns meses de 

prática, eu entrei na fase da 
competência inconsciente, 
e atingi o estado de flow (de 
fluidez). Eu nem sabia que 
sabia! Dirigir se tornou um 
hábito prazeroso e saudável 
e, finalmente, senti aquela 
liberdade de ir e vir que eu 
tanto almejei.

As etapas de aprendi-
zagem são simples e, no dia a dia, há uma 
tendência a não se olhar para as fases 2 e 
3. Espera-se das pessoas que elas estejam 
motivadas e, em seguida, pulem para a fase 
da excelência. A frustração e a inseguran-
ça são parte do processo de aprendizagem 
e não devem ser ignoradas. Elas devem 
ser acolhidas e vencidas. Muitas empresas 
demitem funcionários que ainda não do-
minam os processos antes do tempo. Por 
outro lado, não sabem lidar com a insegu-
rança de colaboradores que repetem as 
mesmas perguntas em busca de validação. 
O convite é simples: olhe para as quatro fa-
ses de aprendizagem e faça intervenções 
pontuais conforme os avanços no processo 
de cada um. Faz sentido para você?
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Relíquias da Casa Velha
Não, nada e tudo com as “Relíquias” do 

velho Machado.   
A relíquia é outra. Na Academia, exce-

tuadas duas ou três salas destinadas às gale-
rias dos seus imortais, onde descer a mão cai 
num livro. Fiz isto na semana passada e dei 
com um livro de 1950, escrito pelo paraiba-
no José Caó sobre Pereira Lira, outro apaga-
do da nossa memória cultural e política.

Só os de minha idade – e mesmo assim 
muito poucos - sabem quem foi José Pereira 
Lira. E foi muita coisa: catedrático da Universi-
dade do Brasil, deputado federal, chefe da Casa 
Civil (todo poderoso) da Presidência da Repú-
blica no governo Dutra e candidato ao Senado 
na campanha de 1950. Até chefe de polícia no 
Rio ele foi. Constitucionalista, grande advo-
gado, estragando tudo 
em seu final político, 
não por corrupção ou 
qualquer outra misé-
ria, mas pelo que Caó 
ressalta linhas abaixo.     

E o próprio Caó? 
Verbete da “Enciclopé-
dia de Literatura Brasi-
leira” dirigida por Afrâ-
nio Coutinho, José Clemenceau Vinagre Caó foi 
um pessoense absorvido pela imprensa do Rio 
do tempo de “A Noite” e da Radio Nacional, da 
qual chegou a diretor geral. Ser diretor da Na-
cional nos anos 50 era muita coisa, talvez mais 
do que é hoje um diretor da Globo. 

Era poeta e nessa condição se refere à 
sua cidade natal, depois de longamente in-
tegrado à vida do Rio: “Paraíba! À invoca-
ção desse nome! Meu pensamento dispara 
rumo ao Norte (...) e reflui para o passado, 
até o reencontro comigo mesmo, menino 
de Liceu, de calças curtas e nariz espetado 
para o ar, ávido por compreender o mundo, 
que para mim se resumia naquela graciosa 
cidade, ladeirenta e bucólica”. 

E aí vem o que interessa para o contex-
to de sempre: “Mas que cidade politiqueira! 

Ali o ar das ruas cheirava a política, fazia-se 
política a propósito de tudo. Não havia neu-
tralidades, nem se admitiam os abstêmios 
ou desinteressados. Cada um tinha que ter 
uma bandeira, seguir um chefe, lutar por 
esse ideal. A paixão partidária era tanta que 
transbordava de seus limites naturais, inva-
dindo alheias esferas de atividades.

“Lembro-me, por exemplo, da eleição de 
‘Miss Paraíba’ no concurso de beleza promo-
vido pela ‘A Noite’ em 1929. Em qualquer lu-
gar, um concurso desses é um torneio ameno 
e gracioso e as consequências não ultrapas-
sam o galante motivo que o inspira. Na mi-
nha terra transformou-se num caso político, 
chefes respeitáveis nele empenharam o seu 
prestígio, o jornal que patrocinava o con-

curso teve que pôr as 
máquinas a funcionar 
dia e noite, imprimindo 
cupões para a votação”. 

Narra (e muito 
bem) outro caso, desta 
vez um concurso para 
professor de latim da 
Escola Normal. “A Pa-
raíba cindiu-se em dois 

blocos, cada um sustentando a supremacia 
do seu candidato no conhecimento da lín-
gua mater. E no dia das provas – espetáculo 
inolvidável para mim, estudante de 12 ou 
14 anos – em frente ao edifício da Escola 
se aglomerava uma das maiores multidões 
que já vira até então. Parecia que toda a ci-
dade comparecia àquele duelo de erudição”.

“Maravilhosos tempos, que faziam 
desse tipo de evento o grande espetáculo, 
embora, alguns anos depois, a multidão 
aglomerada e enlutada tenha engrossado 
as praças do Brasil na Revolução de 30.” 

Um homem desses, mais ainda um 
paraibano, não se esquece. Ai deles se não 
existisse uma casa velha de espaço acanha-
do, atravancada de livros, não dando espa-
ço nem chance a outra apanha ou fisgada.

 ‘Mas que cidade politiqueira! 
Ali o ar das ruas cheirava a 
política, fazia-se política a 
propósito de tudo’.   

 A frustração e a 
insegurança são parte do 

processo de aprendizagem 
e não devem ser ignoradas. 

Elas devem ser acolhidas 
e vencidas.   
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Governador também pleiteou investimentos em recursos hídricos durante audiência com o ministro Rogério Marinho 

João Azevêdo garante recursos 
para a área da habitação na PB

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

O governador João Aze-
vêdo se reuniu, ontem, em 
Brasília, com o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, ocasião em 
que pleiteou investimentos 
em recursos hídricos para o 
Sertão da Paraíba. O chefe do 
Executivo estadual também 
confirmou agenda com o mi-
nistro ainda esta semana no 
Estado, oportunidade em que 
serão autorizadas as obras 
de construção de 856 aparta-
mentos no conjunto habita-
cional São Judas Tadeu I e II, 
em Patos.

De acordo com o gestor, 
os investimentos em recur-
sos hídricos reivindicados 
pelo Estado são destinados 
à barragem Espinho Branco 
e à adutora Extremo Oeste. 
“São dois projetos importan-
tes para a Paraíba, um que 
já tem convênio assinado e o 
outro que está para assinar. A 
adutora Extremo Oeste, por 
exemplo, vai levar água da 

barragem de São Gonçalo até 
a cidade de São João do Rio do 
Peixe”, explicou.

Já a autorização para a 
construção do conjunto habi-
tacional São Judas Tadeu irá 
viabilizar um investimento 
superior a R$ 65,4 milhões 
na área de habitação. “Essa 
foi uma reunião extrema-
mente produtiva e tivemos 
a oportunidade de avançar, 
principalmente, nos pleitos 
que a Paraíba tem junto ao Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional. Nós confirmamos a 
ida do ministro esta semana à 
Paraíba para autorizar o início 
das obras de 856 apartamen-
tos em Patos e pretendemos 
que esses convênios também 
sejam formalizados nessa vi-
sita”, comentou o governador.

O chefe de Gabinete do 
Governador, Ronaldo Guerra, 
e o secretário executivo da 
Representação Institucional, 
Adauto Fernandes, também 
acompanharam a reunião. João Azevêdo confirmou, durante reunião ontem com Rogério Marinho, a autorização para o início da construção do conjunto habitacional São Judas Tadeu I e II

Foto: Secom-PB

O Programa Empreen-
der PB realiza, amanhã e na 
sexta-feira, a assinatura de 
22 contratos em domicílio, 
atendendo empreendedores 
da 14ª região, representando 
um investimento de aproxi-
madamente R$ 135 mil. O 
cronograma integra as me-
didas adotadas pelo Gover-
no do Estado para atender 
pequenos empreendedores 
durante a pandemia.

Os municípios que se-
rão atendidos nos dias men-
cionados são: Capim, Cuité 
de Mamanguape, Curral de 
Cima, Itapororoca e Maman-
guape.

Os empreendedores 
participantes desta etapa es-
tão com o processo em fase 

de contratação no programa 
e são contatados, por tele-
fone, para agendamento da 
visita em domicílio. Seguindo 
as orientações de segurança, 
o Empreender PB orienta 
a todos os envolvidos que 
utilizem a máscara, álcool em 
gel e assinem o contrato com 
caneta própria. 

Empreender PB: mais 
22 contratos assinados  

Os contratos serão 
assinados em domicílio 

e representam 
um investimento 
de R$ 135 mil.

Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
faz reunião virtual e empossa membros

O Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos da Paraí-
ba (CERH-PB) realizará uma 
reunião virtual às 9h de hoje. 
Na pauta, a reestruturação 
das câmaras técnicas, posse 
dos conselheiros, atualização 
do Plano Estadual de Recur-
sos Hídricos e a participação 
da Paraíba no Programa Na-
cional de Avaliação da Quali-
dade das Águas (Qualiágua).

Durante a videoconfe-
rência, dois integrantes do 
CERH-PB serão recondu-
zidos aos cargos de con-
selheiro titular e suplente, 
respectivamente, Waldemir 
Fernandes de Azevedo e Ma-
ria de Lourdes Santana. Am-
bos são representantes do 

Comitê de Bacia Hidrográfica 
Piancó-Piranhas-Açú. 

Também será apresenta-
da a criação das novas câma-
ras técnicas: Assuntos Legais 
e Institucionais e Integração 
de Procedimentos (CTIL), 
Gestão Integrada (CTGI) e 
Temas Especiais (CTTE). Esta 
implantação já foi discutida e 
aprovada pelos conselheiros 
na reunião anterior, realizada 
no dia 23 de setembro. 

O CERH-PB é um órgão 
de fiscalização, deliberação 
coletiva e de caráter norma-
tivo. Cabe ao conselho: coor-
denar a execução da Política 
Estadual de Recursos Hídri-
cos, promover a integração 
entre os organismos esta-

duais, federais e municipais 
e a sociedade civil; deliberar 
sobre assuntos relativos aos 
recursos hídricos.

O CERH-PB é presidido 
pelo secretário estadual da 
Infraestrutura, dos Recur-
sos Hídricos e do Meio Am-

biente, Deusdete Queiroga 
Filho, e o cargo de secretário 
executivo do conselho é ocu-
pado pelo diretor-presiden-
te da Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa), Porfírio Catão Carta-
xo Loureiro.

Foto:  Mano de Carvalho/Secom-PB

Conselho discute temas ligados à gestão dos recursos hídricos na Paraíba

E o grupo do prefeito Luciano 
Cartaxo (PV) sofreu nova baixa: 
Rui Leitão pediu exoneração 
da Secretaria de Turismo para 
assumir a diretoria administra-
tiva da PBTUR. E já anunciou 
que vai apoiar a candidatura 
de Cícero Lucena (PP), com 
quem tem relação de amizade 
– foi chefe de gabinete quando 
Cícero assumiu interinamente 
o Governo do Estado. 

Nova baixa Na prefeitura 
Ameaças são condenáveis a 
quem quer que seja. Quanto aos 
“discursos de ódio” citados pelo 
padre, há que se dizer que ele 
foi infeliz em suas declarações: 
“Sabemos que quem é comu-
nista odeia padre, odeia igreja, 
odeia tudo que é religioso, per-
segue, não tem caridade por 
ninguém”, disse. Dom José Ma-
ria Pires e dom Hélder Câmara, 
certamente, discordariam. 

O padre Luciano Gustavo solicitou à 
Arquidiocese afastamento da Paró-
quia Nossa Senhora da Conceição, 
em Conde, sob a alegação de que 
vem “sendo hostilizado, por meio de 
discursos de ódio e ataques verbais”, 
nas redes sociais. Tudo teria come-
çado depois que ele foi detido pela 
guarda municipal por mandar pintar 
o cruzeiro que fica em frente à igreja. 

estou “seNdo hostilizado” 

iNterveNção ou Não: o que decidirá hoje  

o pt sobre o caso do diretório da capital 

“comuNista odeia igreja” 

Hoje, a Executiva nacional do PT se reunirá para deliberar se aceita ou não a intervenção no dire-
tório municipal de João Pessoa – são 81 membros que votarão sobre o caso, de vários estados, 

explicou o presidente estadual do partido, Jackson Macedo, em entrevista à coluna. A direção 
nacional sugeriu a intervenção após divergência sobre a aliança da legenda em João Pessoa: 
a presidente nacional, Gleisi Hoffmann, recomendou uma coligação com o PSB do candidato 
Ricardo Coutinho, mas o diretório municipal manteve a candidatura própria de Anísio Maia 
(foto), em aliança com o PCdoB, que indicou o candidato a vice-prefeito na chapa, Percival 
Henriques. Na semana passada, Anísio Maia obteve vitória na Justiça eleitoral: o pleno do 

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) manteve a candidatura petista, por unanimida-
de, dias depois do promotor Alexandre Varandas Paiva, do Ministério Público Eleitoral (MPE), 

pedir a impugnação da candidatura dele – o argumento do promotor era de que a 
candidatura petista deveria ser retirada, por conta da decisão da Executiva na-
cional do PT, que teria oficializado aliança com o PSB. O TRE-PB não entendeu 
dessa forma, como dissemos. Após essa decisão, a Executiva nacional sugeriu 

a intervenção. É o que será deliberado hoje.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O acirramento das disputas eleitorais no inte-
rior da Paraíba, com ameaças e agressões entre 
militantes, está motivando pedidos de tropas fe-
derais ao TRE-PB, por parte de juízes eleitorais. 
Depois de Pedras de Fogo, mais três pedidos 
similares foram protocolados na corte eleito-
ral: para Fagundes, Belém do Brejo de Cruz e 
Alhandra.   

tre-pb recebe mais três  
pedidos de tropas federais 

secretário faz alerta 

iNquérito sorológico Na pb 

O secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, vol-
tou a alertar a população sobre a necessidade 
de se manter o distanciamento social, mesmo 
com a flexibilização de algumas medidas – no 
feriadão, pessoas lotaram as praias da capital. 
Numa emissora de rádio, afirmou que se as 
regras não forem respeitadas, existe o risco da 
volta de medidas sanitárias mais severas.   

Na próxima semana, a Secretaria de Saúde deverá 
iniciar o inquérito sorológico que servirá para que o 
Governo do Estado avalie quando poderá ocorrer o 
retorno de aulas presenciais na rede estadual de en-
sino, confirmou Geraldo Medeiros. O foco está em 
alunos que têm convivência familiar com pessoas a 
partir de 60 anos.  
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Presidente fez anúncio durante live e afirmou que vetou artigo que proibia motocicleta de fazer ultrapassagem

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou ontem, com 
vetos, a lei que faz modifica-
ções no Código de Trânsito 
Brasileiro. Um dos trechos 
modificados é o que amplia 
para 40 o limite de pontos da 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH). Outra novidade 
é que motoristas com menos 
de 50 anos terão a  carteira de 
motorista válida pelo perío-
do de 10 anos. 

O anúncio foi feito pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
ontem durante uma live em 
redes sociais. Segundo o che-
fe do executivo, ele vetou um 
artigo. “Está no projeto, nós 
vetamos, que o motociclista 
apenas pudesse ultrapassar 
com filas, carros parados e 
baixa velocidade. Nós veta-
mos isso. Continua valendo 
uma velocidade maior para 
o motociclista poder seguir 
destino”, declarou.

O artigo em questão 
proibia que motociclistas fi-
zessem ultrapassagem em 
filas de veículos parados ou 
em marcha lenta (o chamado 
corredor). Jair Bolsonaro ci-

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Bolsonaro sanciona lei que 
permite 40 pontos na CNH
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Um canal de comunicação com suporte técnico
e pedagógico para os estudantes do Estado.

De terça a sexta
Das 18h às 19h

Na Tabajara AM

Uma parceria 
da Rádio Tabajara 
com a Secretaria 
de Educação

Série de entrevistas

Ítalo Guedes diz que vai rever 
contratos de transporte público

O candidato à Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP) Ítalo 
Guedes (Psol) concedeu entre-
vista ontem à Rádio Tabajara 
FM (105,5) no programa ‘Fala 
Paraíba’, conduzido por Ivyna 
Souto e Petrônio Torres, para 
falar sobre suas propostas de 
campanha. O candidato de-
talhou as ações que pretende 
desenvolver na gestão munici-
pal nos próximos quatro anos, 
caso seja eleito em 2020. Hoje, 
a entrevistada será a candidata 
do PV, Edilma Freire.

Para Ítalo, a saúde na ca-
pital paraibana é um problema 
crônico. “A gente tem ouvido 
muitas reclamações das pes-
soas sobre isso. Os dispositivos 
estão distantes da população e 
não atendem às demandas. Os 
que já temos precisam funcio-
nar, como um SUS gratuito e de 
qualidade que atenda todas as 
pessoas, descentralizando os 

serviços de saúde”, defendeu.
Em relação ao trabalho, o 

candidato destacou a situação 
de informalidade e os danos 
causados, segundo ele, pela re-
forma da Previdência. “A Pre-
feitura de João Pessoa faz um 
papel violento quando coloca a 
Guarda Municipal para tirar as 
pessoas que estão trabalhando 
nas ruas. Elas estão em situação 
de vulnerabilidade e é preciso 
ver quais as necessidades e dar 
esse protagonismo a elas”.

Para a Guarda Municipal, 
o candidato do Psol afirmou 
que pretende garantir um rea-
juste e um efetivo que consiga 
atender à demanda. “Precisa-
mos ouvir a categoria e dar um 
salário compatível com a fun-
ção, garantir novos concursos 
públicos”, afirmou. 

Ítalo ainda falou sobre 
suas ideias para a mobilidade 
urbana, defendendo uma pas-
sagem de ônibus mais barata. 
“Nós temos a passagem mais 
cara do Nordeste e é um ab-

surdo para a cidade de João 
Pessoa ter uma tarifa tão alta. 
Temos uma logística pesada 
que não é compatível com a 
estrutura urbana. É preciso re-
ver os contratos dessas empre-
sas porque não dá para achar 
normal que toda a malha de 
ônibus seja mantida apenas 
por duas famílias”, criticou.

Sobre a situação da edu-
cação, Ítalo Guedes avaliou 
que é necessário cuidar do 
entorno no qual a criança es-
tuda. “Não dá para dizer que 
garantir internet vai resolver 
o problema. A alimentação 
também é importante para o 
ensino-aprendizagem”.  

Os postulantes à Prefei-
tura de Bayeux também estão 
sendo entrevistados pela Rádio 
Tabajara durante o programa 
Jornal Estadual, com apresen-
tação de Rayo Miranda e Camila 
Alves. Ontem, a candidata Nadja 
Palitot (Avante) pôde falar so-
bre suas propostas. Hoje é a vez 
de Doutor Francisco (PCdoB).

Adiada nota mínima na redação 
do Enem para quem tem Fies

O Ministério da Educa-
ção (MEC) adiou para janei-
ro de 2021 a exigência de 
que participantes do Fundo 
de Financiamento Estudan-
til (Fies) tenham nota igual 
ou superior a 400 pontos na 
redação do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). A 
exigência deveria entrar em 

vigor já neste ano. A portaria 
de adiamento foi publicada 
no Diário Oficial da União de 
ontem.

Ao determinar a medida, 
o MEC informou que as mu-
danças foram feitas para ga-
rantir “a meritocracia como 
base para formar profissio-
nais ainda mais qualificados”.

Até então, não havia exi-
gência de nota mínima na re-

dação do Enem; era necessá-
rio apenas não tirar zero na 
prova, mesmo critério usado 
para seleção de estudantes 
para o Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), que oferta vagas 
em universidades públicas, e 
para o Programa Universida-
de para Todos (ProUni), que 
oferece bolsas de estudo em 
instituições particulares de 
ensino superior.

Uma decisão do Tri-
bunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB) determinou que 
quatro viúvas de ex-gover-
nadores voltem a receber as 
pensões cujos pagamentos 
haviam sido suspensos no 
mês de junho deste ano. A 
decisão foi proferida pelo 
desembargador Oswaldo 
Trigueiro do Valle, mas o Go-
verno do Estado informou 
que vai recorrer junto ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

O procurador-Geral do 
Estado, Fábio Andrade, lem-
brou que existe uma ação da 
Procuradoria Geral da Repú-
blica (PGR) no STF que pede 
a declaração de inconstitu-
cionalidade dessas pensões. 
“A relatora, ministra Carmen 
Lúcia, mandou alguns esta-
dos se manifestarem. Dentre 
eles, a Paraíba”, informou. 

A suspensão ocorreu 
após o Supremo Tribunal 
Federal (STF) determinar o 
cumprimento de decisão da 
Corte que revogou a lei que 
previa o pagamento de pen-
sões aos ex-governadores 
paraibanos. Em argumento 
as viúvas alegaram que a 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) não afeta 
legislações anteriores que 
embasam o pagamento. 

A decisão do desembar-
gador ocorreu após agravo 
interno protocolado pelas 
beneficiárias, determinan-
do ainda ao retroativo pelos 
meses que não foram pa-
gos. Com a decisão, voltam 
a receber as pensões: Mar-
lene Muniz Terceiro Neto 
(R$ 12.661,00), Maria da 
Glória Rodrigues da Cunha 
Lima (R$ 11.403,00), Glau-
ce Maria Navarro Burity (R$ 
11.403,00) e Mirtes de Al-
meida Bichara Sobreira (R$ 
11.403,00). 

Estado vai recorrer de 
decisão sobre pensões

tou exemplos práticos na live 
para justificar o veto. 

Outra modificação feita 
foi pelo Congresso Nacional 
que prevê que em casos de 
lesão corporal e homicídio 
causados por motorista em-
briagado a pena de prisão 
não poderá ser substituída 
por uma mais leve, isso, mes-
mo que o acidente tenha sido 
provocado sem intenção. 

Jair Bolsonaro também 
afirmou que o texto final não 

foi o que ele pretendia, mas 
sinalizou que poderá enviar 
novas propostas de altera-
ções do CTB no próximo ano. 
“Algumas coisas foram altera-
das [no Congresso]. Não era 
aquilo que nós queríamos, 
mas houve algum avanço. 
Com toda a certeza, ano que 
vem a gente pode apresentar 
um novo projeto buscando 
corrigir mais alguma coisa. 
A intenção nossa é facilitar a 
vida do motorista”, disse.

O projeto que modifi-
cou o CTB foi apresentado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro ao Congreso Nacional 
no ano passado. A Câmara 
aprovou a versão final do 
texto no dia  22 de setem-
bro. As modificações feitas 
na legislação de trânsito en-
trarão em vigor no prazo de 
180 dias após a  publicação 
da lei no Diário Oficial da 
União, previsto para a edi-
ção de hoje. 

Alterações no Código de Trânsito dobra o limite de pontuação e aumenta para 10 anos a validade da CNH para quem tem até 50 anos

Foto: Marcus Antoinius

Da Redação
Com agências

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Agência Brasil
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Habitação no NE
O acesso à moradia cresceu na região Nordeste nos últimos 15 
anos. É o que aponta estudo inédito realizado pela Associação 
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De acordo com a Secretaria de Saúde, ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 37%

Ontem a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) con-
firmou novos 140 casos e 14 
óbitos por covid-19. Com a 
atualização, a Paraíba che-
gou a 126.073 casos e 2.944 
mortes em decorrência do 
agravamento da doença. 
Com todas as cidades tendo 
casos positivos, 390.156 tes-
tes já foram realizados. Um 
total de 171 municípios con-
firmou mortes por covid-19 
entre seus moradores.

Entre o número de mor-
tos confirmados no boletim, 
seis pacientes faleceram no 
intervalo de tempo entre a 
segunda-feira e a terça-feira. 
As vítimas tinham de 51 a 
94 anos, sendo três abaixo 
dos 65 anos. Os óbitos ocor-
reram em João Pessoa (5), 
Campina Grande (2), Caja-
zeiras, Ibiara, Pilar, Lucena, 
Sapé, Cuité de Mamanguape 
e Bayeux.

Neste momento, a ocu-
pação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obsté-
trico) em todo o Estado é de 

Juliana Cavalcanti  
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Paraíba registra 140 novos 
casos e 14 óbitos de covid

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Rogéria Araújo

Referência no trata-
mento cardíaco e neurológi-
co, o Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, em 
parceria com o Centro For-
mador de Recursos Huma-
nos (Cefor-RH/PB) lançou 
um projeto para qualificar os 
profissionais das áreas de Fi-
sioterapia, Fonoaudiologia, 
Odontologia, Terapia Ocu-
pacional, Farmácia, Serviço 
Social e Nutrição. Ao todo, 
mais de 200 profissionais de 
unidades da Rede Estadual 
de Saúde da Paraíba recebe-
rão a capacitação com foco 
em Neurologia e Cardiologia.

A primeira turma iniciou 
no começo do mês com inte-
grantes da área de Fisiotera-
pia, das instituições estaduais 
de saúde de João Pessoa, Cam-
pina Grande, Mamanguape, 
Cajazeiras, Patos e Santa Rita. 
Laryssa Marcela, coordena-
dora da Fisioterapia do Hos-
pital Metropolitano, desta-
cou a metodologia aplicada. 
“Abordamos nesta primeira 
etapa as técnicas com foco 
em pacientes neurológicos. 
Métodos invasivos e não inva-
sivos, gasometria, ventilação 
mecânica e outras temáticas, 
sempre com foco multidisci-

plinar para melhor atuação 
dos profissionais em suas 
unidades de saúde”, pontuou.

Kíssia Mayanne, coor-
denadora de Fisioterapia do 
Hospital Clementino Fraga, 
em João Pessoa, e partici-
pante do curso, elogiou a ini-
ciativa. “O hospital está de 
parabéns, em organização 
e sequência das disciplinas. 
Irei compartilhar e aplicar o 
conteúdo com os demais da 
minha equipe, que não pu-
deram estar presente neste 
momento”, declarou.

As ministrações ocor-
rem no auditório do Hospital 

Metropolitano e todo o curso 
terá duração de 20 horas que 
proporcionará certificação 
pelo Cefor-RH/PB. “As au-
las são presenciais, para isso 
buscamos promover toda a 
segurança sanitária necessá-
ria, respeitando o distancia-
mento entre as cadeiras, uso 
obrigatório de máscara e ál-
cool a 70%. Além da redução 
da capacidade do auditório, 
no qual definimos por turma, 
a participação máxima de 40 
alunos”, pontuou a coordena-
dora da Educação Permanen-
te, Mariana Gonsalves. 

De acordo com o diretor 

de Ensino, Pesquisa e Ino-
vação do Hospital Metropo-
litano, Dr. Mário Toscano, o 
projeto resultará em benefí-
cios, principalmente para os 
pacientes da rede SUS. “Esta-
mos disseminando e promo-
vendo a cultura do conheci-
mento, estratégia essa que 
integra a nossa missão en-
quanto instituição com foco 
na Alta Complexidade, mas 
também no Ensino e Pesqui-
sa. Essa é uma oportunidade 
que trará frutos para toda 
população paraibana, pois 
aqueles que necessitam de 
atendimento em nossa Rede 

Estadual de Saúde o recebe-
rão de maneira cada vez mais 
qualificada”, destacou. 

Metropolitano investe em formação profissional

Através do QR Code acima, 
acesse mais informações 

sobre este módulo

Porto de Cabedelo

Companhia foca em tecnologia e sustentabilidade

A Companhia Docas da 
Paraíba está focando nos 
suportes tecnológicos para 
garantir ainda mais a seguran-
ça à preservação dos dados 
do órgão, acompanhando o 
processo de modernização de 
todos os portos. A informação 
foi anunciada ontem pela pre-
sidente do Porto de Cabedelo, 
Gilmara Temóteo, durante o 
webinar, que teve como tema 
“Talk With Youngers - o prota-
gonismo dos portos nordes-
tinos: tecnologia, sustentabi-
lidade e internacionalização 
no setor portuário”.

No evento, organizado 
pela Young Ship Brazil, ela 
apresentou os investimentos 

do espaço, em especial os re-
lativos à tecnologia voltados 
a otimização dos processos. 
Com isso, Gilmara Temóteo 
destacou a consolidação da 
Unidade de Segurança e do 
Data Center, por meio do tra-
balho com softwares origi-
nais, além do monitoramen-
to de navegação em parceria 
com a Capitania dos Portos, 
a montagem de um Sistema 
de Gerenciamento e Informa-
ção do Tráfego de Embarca-
ções. Também foram citados 
os novos sistemas de gestão 
operacional e de documentos, 
dentre outras ações. 

“São temas desafiadores 
para todos os gestores dos 
portos na atualidade. É muito 
bom a gente trabalhar nesse 
momento com toda essa parte 

de tecnologia e aqui no por-
to consolidando a segurança 
mas também o Data Center 
e os sistemas de gestões ope-
racionais e de documentos 
trabalhando com a parte do-
cumental e informatizada. 
São ações que têm sido fun-
damentais”, ressaltou a repre-
sentante da Companhia. 

Em relação à internacio-
nalização, a gestora explicou 
que a localização estratégica 
do Porto de Cabedelo permite 
que o lugar possua rotas cons-
tantes de cargas para o exte-
rior, onde uma das principais 
é com os Estados Unidos, além 
da exportação de minérios de 
ferro extraídos na cidade de 
Mataraca, no Litoral Norte pa-
raibano  para a Europa. “A faci-
lidade da rota é um diferencial 

na nossa movimentação fazen-
do com que a movimentação 
de cargas agora em 2020 tenha 
superado 2019”, detalhou.

A Companhia Docas da 
Paraíba possui políticas am-
bientais já em vigor, confor-
me explicou Gilmara como a 
redução da geração de resí-
duos sólidos, o consumo de 
água sustentável , o controle 
da poluição da atividade por-
tuária e o acompanhamento 
dos entes fiscalizadores como 
a Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
da Paraíba (Sudema).

Além da presidente do 
porto paraibano, o evento 
também contou com a pre-
sença dos presidentes do 
Porto do Itaqui, Ted Lago e 
do Complexo de Suape, Leo-

nardo Cerquinho. O gerente 
de negócios portuários do 
Complexo do Pecém e dire-
tor do YoungShip, Raul Neris, 
também foi um dos debatedo-
res. A mediação foi do gerente 
de operações da Wilson Sons 

Agência Marítima, Renan 
Queiroz. O YoungShip Brasil 
é uma associação internacio-
nal que busca trazer conheci-
mentos e vivências do setor 
portuário trazendo jovens 
talentos para o segmento.

Gilmara Temóteo é a presidente da Companhia Docas da Paraíba 

Foto: Evandro Pereira

Ana Flávia Nóbrega  
ana8flavianobreg@gmail.com

37%. A Região Metropolita-
na de João Pessoa, Campina 
Grande e o Sertão, referên-
cias no atendimento à co-
vid-19, a taxa de ocupação 
é de, respectivamente, 34%, 
37% e 57%.

A maioria dos casos, o 
equivalente a 101 (72,14%) 
confirmados no boletim 
diário da SES se concentram 

em 10 cidades. São elas: 
Cajazeiras teve um aumen-
to de 22 casos e chegou a 
2.260; já Campina Grande 
atingiu a marca de 13.486 
casos após o acréscimo de 
19 casos; São José de Pira-
nhas tem 486 e registrou 16 
novos casos; Cruz do Espíri-
to Santo, com 28 novos ca-
sos, totalizando 561; Patos 

e Queimadas confirmaram 
9 novos casos e possuem, 
respectivamente, 4.637 e 
1.387; João Pessoa teve um 
aumento de 6 casos e con-
centra 30.597 casos totais; 
Piancó e Sumé confirmaram 
5 casos e chegam a 244 e 
631; por fim, Alagoa Gran-
de, com 4 novos casos, to-
talizando 1.644. 

As cidades com maior in-
cidência de casos segue sendo 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Patos, Guarabira e Santa 
Rita. A capital e a Rainha da 
Borborema também lideram 

no número de óbitos por 
cidades. Três das 223 cida-
des possuem menos de 10 
casos e 52 não apresenta-
ram óbitos. Confira lista de 
incidência da covid-19:

No Estado, todas as cidades já apresentaram diagnósticos positivos para o novo coronavírus e em 171 houve mortes

Maior incidência

João PEssoa 30.597

CamPina GrandE 13.486

Patos 4.637

Guarabira 4.567

santa rita 3.466 

 

Menor incidência

Prata 8

ouro VElho 9 

laGoa 10

CaCimba dE arEia 11

arEia dE baraúnas 13

MAioR E MENoR iNCidêNCiA dE CAsos

Foto: agência brasil
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Operação da Polícia Militar garantiu o reforço das ações de segurança em todas as regiões do Estado

Feriadão registra 149 prisões e 
apreensão de 20 armas na PB

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

A série de operações de-
senvolvida pela Polícia Militar 
resultou na detenção de 149 
suspeitos de vários crimes, 
além da apreensão de 20 ar-
mas de fogo e 21 veículos que 
apresentavam queixas de rou-
bo ou furtos. 

Esse foi o resultado de-
senvolvido durante o feriadão 
com o objetivo de garantir a 
segurança dos paraibanos. As 
operações ocorreram em to-
das as regiões do Estado no 
período de sexta-feira (10) até 
a madrugada de ontem (13).

O resultado do fim de 
semana foi avaliado em uma 
reunião por videoconferên-
cia do comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, com comandantes de 
Batalhões de todo o Estado. 

Na pauta, também foram 
definidas novas ações para os 
próximos dias, com foco no 
combate aos crimes de roubo, 
contra a vida e no aumento 

da segurança para as cidades 
onde está sendo constatado 
maior acirramento por causa 
da campanha eleitoral.

Nas operações de feria-
dão, o comando da PM em-
pregou 3.133 policiais e 1.261 
viaturas, atuando na ocupação 
de locais estratégicos, aponta-
dos pelas coordenadorias de 
estatística e de inteligência. 

Prisões e apreensões
As prisões e apreensões 

do fim de semana foram mo-
tivadas pelos crimes de porte 
ilegal de arma, roubo, furto, 
tráfico de drogas, lesão corpo-
ral, homicídio e outros delitos. 
Entre os 149 presos, 12 foram 
através do cumprimento de 
mandado de prisão. As armas 
apreendidas foram dos tipos 
pistola, revólver e espingarda, 
o que fez a corporação chegar 
ao saldo de 2.079 unidades 
retiradas de circulação este 
ano, na Paraíba.

Os pés de maconha estavam sendo cultivados dentro de uma residência na cidade de Conceição, no Sertão do Estado

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) registrou 17 acidentes 
que resultaram em 14 pessoas 
feridas e dois óbitos durante a 
Operação Nossa Senhora Apare-
cida 2020, realizada de 9 a 12 de 
outubro, nas estradas federais 
que cortam a Paraíba. Duante 
a operação, 21 pessoas foram 
flagradas dirigindo sob efeito de 
álcool e 234 infrações diversas 
foram registradas.

O reforço no policiamen-
to ostensivo resultou na fisca-
lização de 676 veículos, 806 
pessoas foram abordadas, 141 
veículos foram recolhidos aos 
pátios da PRF por irregularida-
des e 32 animais que estavam na 
pista foram manejados.

A PRF registrou aumento 
no fluxo de veículos durante o 
feriado prolongado, principal-
mente nas rodovias que ligam 
o Sertão à capital e nas rodovias 
de acesso ao Litoral paraibano. 
Em 2019, o feriado do dia 12 de 
outubro ocorreu durante o fim 
de semana. Portanto, não houve 
operação de feriado prolongado 
com dados comparativos em 
relação a este ano.

Durante a Operação Nos-

sa Senhora Aparecida 2020, 21 
pessoas foram presas nas rodo-
vias federais da Paraíba, sendo 
dois foragidos da Justiça com 
mandados de prisão em aberto. 

Veículos recuperados
Nove veículos roubados 

foram recuperados no feriadão, 
sendo três veículos somente 
no domingo (11) em ocorrên-
cias diferentes.  Pela manhã, na 
BR 101, um Toyota Corolla foi 
abordado transitando próximo 
à entrada da capital paraibana. 
A equipe verificou que o veículo 
tinha indícios de adulteração 
no chassi e no motor, sendo 
constatado que o automóvel 

foi roubado em maio deste ano, 
na cidade de Ipojuca (PE).

A outra apreensão acon-
teceu próximo ao Manaíra Sho-
pping, na BR-230. O veículo 
Hyundai HB20 apresentava in-
dícios de adulteração no chassi 
e no motor, ficando constatado 
que se tratava de um automóvel 
roubado em abril do ano passa-
do, em Recife (PE). 

A terceira ocorrência foi na 
BR 101, em Mamanguape. O veí-
culo VW Jetta foi abordado pela 
equipe policial que constatou 
adulteração no chassi e motor. 
Foi constatado que o automóvel 
tinha sido roubado em janeiro 
deste ano, no Rio de Janeiro. 

Participaram das ações 3.133 policiais, que atuaram na ocupação de locais estratégicos, apontados pelas coordenadorias de estatística e de inteligência da PM

Os policiais rodoviários verificam documentação dos condutores e veículos

Com a missão de coor-
denar a política estadual de 
assuntos penitenciários, a 
guarda e a ressocialização 
de reeducandos, por meio 
do Programa Cidadania é 
Liberdade, a Secretaria da 
Administração Peniten-
ciária (Seap) desenvolve 
atualmente 79 projetos de 
reinserção social de pessoas 
privadas de liberdade. São 
ações nas áreas de traba-
lho, educação, saúde, cultura 
e família. Entre eles está a 
fabricação de móveis rús-
ticos e objetos de madeira. 
Por meio desses projetos 
de reinserção social, os ree-
ducandos aprendem profis-
sões, têm remição da pena 
por dias trabalhados ou por 
leitura e resenhas de livros, 
além de receber remunera-
ção destinada à família. 

No Sistema Peniten-
ciário da Paraíba há pro-
dução de bonecas, bolsas, 
sandálias, gesso 3D, bolas 
de futebol, redes de pesca 
artesanal, molho de pimenta 
em conserva, peças artesa-

nais, produção de verduras 
e legumes através de hortas 
orgânicas, dentre outras ini-
ciativas de ressocialização. 

“Até dezembro serão 
abertas oficinas em algu-
mas unidades prisionais 
ampliando assim o número 
de reeducandos beneficia-
dos com cursos profissiona-
lizantes. Um número signi-
ficativo de apenados já tem 
atividades laborais em se-
cretarias e órgãos estaduais, 
além de ocuparem postos 
de trabalho em empresas 
parceiras da Seap”, pontua 
o secretário Sérgio Fonseca.

Um dos projetos de 
reinserção social mais re-
cente é a fabricação de mó-
veis rústicos e objetos feitos 
a partir de madeira encon-
trada na natureza ou mesmo 
nas unidades prisionais. É o 
caso da Colônia Penal Agrí-
cola, na cidade de Sousa, e da 
cadeia do município de São 
João do Cariri. Os diretores 
descobriram o talento de al-
guns apenados e passaram a 
estimular a criatividade. 

Estado tem 79 projetos 
de reinserção social

O estado de saúde de 
uma criança de três anos 
que caiu da moto pilotada 
por sua mãe e que se encon-
trava internada no Hospital 
de Emergência e Trauma de 
Campina Grande é conside-
rado grave. 

Segundo a médica pe-
diatra Noadja Cardoso, que 
atendeu a criança, informou 
que a vítima sofreu poli-
trauma com traumatismo 
craniano encefálico de na-
tureza grave.

O acidente aconteceu 
nessa segunda-feira (12), no 
bairro do Araxá, em Campi-
na Grande. A criança viajava 
na garupa da moto pilotada 
por sua mãe. A polícia está 
investigando o caso.

Segundo o Código de 
Trânsito Brasileiro uma 
criança só pode ser levada 
como passageira em uma 
moto se tiver mais de 7 
anos de idade. Nesse caso 
a infração é considerada 
gravíssima.

Criança cai 
de moto 
e está em 
estado grave

Acidentes ocasionam duas 
mortes e deixam 14 feridos 

Foto: PRF

Contra o tráfico

Plantação de maconha é encontrada em Conceição
A Polícia Militar desco-

briu uma plantação com cerca 
de 20 pés de Cannabis sativa, 
planta que dá origem à ma-
conha. A ação aconteceu no 
começo da tarde de segunda-
-feira (12) no município de 
Conceição, cerca de 485 qui-
lômetros de João Pessoa, no 
Sertão do Estado.

Policiais do 13º Batalhão 
receberam uma denúncia so-
bre uma plantação de maco-
nha e tráfico de drogas, e che-
garam até uma casa, no bairro 
Novo Horizonte, onde a planta 
que dá origem ao entorpecen-
te estaria sendo cultivada. No 
local, um homem de 36 anos 

foi preso e, segundo a polícia, 
seria o responsável pela con-
servação do local.

De acordo com a PM fo-
ram contabilizados 19 pés da 
planta, além de recipientes com 
folhas e sementes da maconha. 

Mesmo com a apreensão 
das plantas e da prisão do sus-

peito a Polícia Militar acredita 
no envolvimento de outras pes-
soas com o tráfico de drogas na 
região de Conceição.

Além de integrantes do 
13º BPM, a Polícia Civil tam-
bém irá investigar a proce-
dência da droga encontrada 
naquela casa e, inclusive será 
realizado exame no material 
apreendido, segundo informa-
çlões dos policiais que partici-
param da operação.

Todo o material e o sus-
peito preso foram encaminha-
dos para a Delegacia da Polícia 
Civil em Itaporanga, onde a na-
tureza das plantas e das drogas 
deverá ser confirmada.

Além da maconha, os 
policiais localizaram 

recipientes com folhas 
e sementes da droga

Foto: PMPB

Foto: PMPB
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Déficit habitacional na região caiu de 2,8 milhões, em 2004, para 2,3 milhões, no ano passado, segundo pesquisa
Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Em 15 anos, 500 mil famílias 
do NE passaram a ter um lar

Editoração: Renata FerreiraEdição: Emmanuel Noronha

A empresaANDRE MESQUITA VIEIRA COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 
36.447.512/0001-48, vem solicitar junto a SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA 
E AQUICULTURA da cidade de Cabedelo/PB, a Licença Operacional (LO), para o seguinte ende-
reço: Rodovia Br 230 Nº 14001 LOJA 02 , bairro Parque Verde, Cabedelo/PB, CEP nº 58.102-800.

CECILIA TELMA ALVES PONTES DE QUEIROZ, CPF: 639.312.574-87, torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Operação paraImóvel Comercial, situado na Rua Golfo da Finlândia, 119, Intermares – Quadra 54, 
Lote 13– Cabedelo/PB.

 
FLÁVIO DE MEDEIROS TEOTONIO, CPF: 029.296.764-00, torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação 
paraConstrução de Galpão Comercial, situado no Loteamento João Paulo I, Quadra O, Lote 03 
- Renascer– Cabedelo/PB.

KARINA EGITO DE CARVALHO CHAVES,CPF nº 007.761.264-74, torna público que requereu à 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a renovação daLI-
CENÇA AMBIENTAL DEINSTALAÇÃO(LI-SEMAPA Nº 151/2017) para oGALPÃO COMERCIALque 
será construído na RuaAmélia Pereira das Neves, no lote15M, da quadra02, do loteamentoPortal 
do Poço,em Cabedelo (PB).

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO 
ROCHA (PB) - CNPJ: 08.560.732/0001-48 - COD. SINDICAL: 912.006.221.97477.3 - ELEIÇÕES 
SINDICAIS 2020 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO ROCHA (PB), inscrito no CNPJ sob o no 
08.560.732/0001-48, registro sindical no 912.006.221.97477.3, com sede própria a Rua Princesa 
Isabel, nº 467, Bairro Tabajara, CEP: 58.840-000, na Cidade de Catolé do Rocha, Estado da Para-
íba, infra-assinado, em atendimento ao Disposto no Estatuto Social e Legislação Vigente faz saber 
aos empregados em estabelecimentos bancários das cidades de BREJO DO CRUZ, CATOLÉ DO 
ROCHA E SÃO BENTO, no Estado da Paraíba, filiados a este SINDICATO, que no dia 09/12/2020, 
no horário das 08h00 às 18h00, serão realizadas eleições para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal, Delegados Representantes Junto a Federação e respectivos Suplentes desta entidade, para 
o mandato de 03 (três) anos, com ELEIÇÃO ATRAVÉS DE VOTAÇÃO VIRTUAL REMOTA, link 
HTTPS://FORMS.GLE/CM9I2FRRXTTG3NEY7 a ser disponibilizado pelo whatsapp com cédula 
elaborada pelo Google Form, por motivo das medidas de isolamento social tomadas no combate ao 
avanço da pandemia da COVID-19, conforme determinação da OMS, Ministério da Saúde e órgãos 
governamentais, ficando a partir da data de publicação do AVISO RESUMIDO deste Edital, aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para registro de chapas. O requerimento de registro de chapas, 
assinado por um dos candidatos que a integram, será dirigido ao presidente do SINDICATO, em 
duas vias, cada uma acompanhada dos documentos exigidos em conformidade com o Estatuto 
Social da Entidade e pelo artigo 529 da CLT. Durante o prazo para registro de chapas, a Secretaria 
do SINDICATO funcionará no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, permanecendo 
funcionário apto para prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral, atender os interessados e 
receber documentação, inclusive pedidos de registro de chapas, fornecendo o competente RECIBO. 
Caso não seja obtido o quórum em 1ª votação, será realizada uma 2ª votação no dia 14/12/2020, 
na mesma forma da 1ª votação, caso persista a falta de quórum na 2ª votação, será realizada uma 
3ª votação no dia 17/12/2020, na mesma forma da 1ª e 2ª votação, ficando logo todos convocados. 
Em caso de empate entre as chapas concorrentes, será realizada nova eleição no prazo de 15 dias 
em relação a data da 1ª votação, sendo a 1ª convocação para o dia 24/12/2020, a 2ª convocação 
para o dia 30/12/2020 e a 3ª convocação para o dia 07/01/2021, na mesma forma das votações 
já mencionadas para cumprimento das formalidades legais e regulamentares. Cada votação será 
realizada ATRAVÉS DE VOTAÇÃO VIRTUAL REMOTA com link a ser disponibilizado pelo whatsapp 
com cédula elaborada pelo Google Form, por motivo das medidas de isolamento social tomadas no 
combate ao avanço da pandemia da COVID-19, com abertura da votação na sede do SINDICATO, 
onde funcionará a Mesa Coletora Virtual de Votos, no endereço acima mencionado. A votação 
terá início às 08h00 e término às 18h00, podendo ser encerrada antes, se tiverem votado todos 
os eleitores. Advertimos que havendo somente uma Chapa registrada para as eleições, poderá a 
Assembleia, em última convocação, ser realizada duas horas após a primeira convocação. Cada 
chapa concorrente poderá designar um fiscal para acompanhar os trabalhos de votação, podendo 
também designar para os trabalhos de apuração. A apuração será realizada em conformidade 
com o Estatuto desta entidade, depois de encerrada a Votação Virtual Remota. Os procedimentos 
eleitorais obedecerão ao disposto no Estatuto Social do SINDICATO e Legislação pertinente. A 
posse dos novos Diretores será realizada no dia 01/02/2021 para mandato com duração de 03 
(três) anos no período de 01/02/2021 à 31/01/2024. Cópia deste Edital está afixada na sede do 
SINDICATO em local específico e o Aviso Resumido também publicado dentro dos procedimentos 
legais e normativos.  Catolé do Rocha (PB), 13 de outubro de 2020. SEBASTIÃO EMANOEL DE 
CAMPOS – Presidente SEEB-CATOLÉ DO ROCHA - CPF: 098.428.884-87.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO 
ROCHA (PB)- CNPJ: 08.560.732/0001-48 - COD. SINDICAL: 912.006.221.97477.3 - ELEIÇÕES 
SINDICAIS 2020 – AVISO RESUMIDO - O Presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO ROCHA (PB), CNPJ: 08.560.732/0001-48, 
Código Sindical 912.006.221.97477.3 com sede própria a Rua Princesa Isabel, nº 467, Bairro 
Tabajara, CEP: 58.840-000, na Cidade de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba, infra-assinado, 
em atendimento ao Disposto no Estatuto Social e Legislação Vigente faz saber aos empregados 
em estabelecimentos bancários das cidades de BREJO DO CRUZ, CATOLÉ DO ROCHA E SÃO 
BENTO, no Estado da Paraíba, filiados a este SINDICATO, que no dia 09/12/2020, no horário das 
08h00 às 18h00, serão realizadas eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Dele-
gados Representantes Junto a Federação e respectivos Suplentes, para o mandato de 03 (anos) 
anos, com ELEIÇÃO ATRAVÉS DE VOTAÇÃO VIRTUAL REMOTA com link HTTPS://FORMS.GLE/
CM9I2FRRXTTG3NEY7 a ser disponibilizado pelo whatsapp com cédula elaborada pelo Google 
Form, por motivo das medidas de isolamento social tomadas no combate ao avanço da pandemia 
da COVID-19, conforme determinação da OMS, Ministério da Saúde e órgãos governamentais. 
O prazo para registro de chapas é de 05 dias úteis a partir da publicação do Edital e deste Aviso 
Resumido, conforme o Estatuto Social. O requerimento de registro de chapas deverá ser assinado 
por 01 dos candidatos formalizados em duas vias, cada uma com os documentos necessários, 
endereçados ao presidente desta entidade sindical no endereço acima. A Secretaria funcionará no 
horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. A impugnação de candidaturas será feita no 
prazo de 05 dias úteis após a publicação das chapas registradas. Caso não seja obtido o quórum 
em 1ª votação, será realizada uma 2ª votação no dia 14/12/2020, na mesma forma da 1ª votação, 
caso persista a falta de quórum na 2ª votação, será realizada uma 3ª votação no dia 17/12/2020, 
na mesma forma da 1ª e 2ª votação, ficando logo todos convocados. O Edital de convocação 
encontra-se afixado na sede deste SINDICATO e publicado no Jornal A UNIÃO. Catolé do Rocha 
(PB), 13 de outubro de 2020. SEBASTIÃO EMANOEL DE CAMPOS – Presidente SEEB-CATOLÉ 
DO ROCHA - CPF: 098.428.884-87.

COMARCA DE GUARABIRA-PB - 5ª VARA MISTA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (VINTE) 
DIAS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) 
n. 0000029-28.2012.8.15.1201. A MMª. Juíza de Direito da vara supra, em virtude de lei, etc, FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou deste conhecimento tiverem que por este Juízo 
e Cartório 5ª Vara Mista de Guarabira/PB, tramitam os autos do processo em epígrafe, proposto 
pele Autor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EXEQUENTE) 
em desfavor dos REUS: SERGIO JOSE DE FRANCA - CPF: 029.038.244-01 (EXECUTADO), 
FRANCISCO CANDIDO DA SILVA - CPF: 426.072.724-91 (EXECUTADO) e MARIA DO SOCORRO 
MENDES DA SILVA - CPF: 785.674.247-04 (EXECUTADO). Tem o presente Edital a finalidade 
de CITAR o(a) EXECUTADA MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA - CPF: 785.674.247-
04, com endereço indicado nos autos como sendo Sítio Cipoal, s/n, Zona Rural, município de 
Araçagi- PB, CEP 58270-000, e por não sido encontrada no(s) endereço(s) indicado(s) nos autos, 
estando em local incerto e não sabido, PARA, no prazo de 03 dias (CPC, art. 829), contados a 
partir do encerramento do prazo deste edital (20 dias), PAGAR a dívida de R$ R$ 20.244,09 (vinte 
mil, duzentos e quarenta e quatro reais c nove centavos), à época, com os juros, multa de mora 
e encargos indicados, acrescida também de custas processuais e honorários advocatícios, estes 
últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e demais cominações legais, 
verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo 
mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Ressalte-se, ainda, que, em não ocorrendo o pagamento, nem a 
garantia da execução, será efetuada penhora de bens quantos bastem para pagamento da dívida 
executada, na forma estabelecida pelo art. 835 do CPC, advertindo-se a parte executada que poderá 
opor embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do prazo de dilação inserto no 
edital (art. 231, CPC c/c 219 CPC), independentemente de penhora, bem assim que será nomeado 
curador especial em caso de revelia, nos termos do inciso IV do art. 257 do CPC , tudo conforme 
previsões legais pertinentes a matéria e nos termos do despacho judicial. E, para que a notícia 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMª. Juíza de 
Direito da 5a Vara Mista desta Comarca, expedir o presente Edital que será publicado no Diário da 
Justiça e afixada cópia no átrio do Fórum local, fincando prejudicada a publicação deste edital na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que ainda não há disponibilidade 
de tal sistema para este juízo. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guarabira, 
Estado da Paraíba, aos 25 dias do mês de setembro de 2020. Eu, Eva Wilma Alves de Carvalho 
Sarmento, Analista Judiciária que o digitei. KÁTIA DANIELA DE ARAÚJO, MM. Juíza de Direito da 
5ª Vara Mista da Comarca de Guarabira/PB.

Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A
LIFESA

NOTA DE PESAR
“Maria do Socorro Marques Dantas”

Com profundo pesar, a Diretoria e funcionários do Laboratório Industrial Farmacêutico do Es-
tado da Paraíba S/A - LIFESA, vem de público manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento 
da sua Diretora Presidente em Exercício, Senhora Maria do Socorro Marques Dantas, que deixa 
um legado como exemplo da sua vida política, administrativa e pessoal. Em face da sua partida 
à morada Eterna do Pai, almejamos que a família encontre em Deus o conforto necessário para 
suportar e superar tão grande perda.

Nossas sinceras condolências,
Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A

LIFESA - DIRETORIA
 

Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A
LIFESA

PORTARIA  003/2020
Considerando o falecimento da Dra. Maria do Socorro Marques Dantas, Diretora Presidente em 

exercício do LIFESA, ocorrida no Hospital Nossa Senhora das Neves, nessa Capital, a diretoria do 
Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A - LIFESA,

RESOLVE:
1) DECRETAR LUTO OFICIAL pelo período de 3 (três) dias, a partir de 13 de outubro de 2020, 
2) SUSPENDER o expediente do LIFESA do dia 13 do corrente.
Publique-se, Afixe-se e Comunique-se.

João Pessoa, 13 de outubro de 2020 
       Odébis Bastos de Oliveira                                       Cláudia Tavares de Santana

        Diretor LIFESA                                                       Diretora LIFESA   

A empresa INOVI COMERCIO E SERVIÇO DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 30.757.722/0001-
56, vem solicitar junto a SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICUL-
TURA da cidade de Cabedelo/PB, a Licença Operacional (LO), para o seguinte endereço: 
Rodovia Br 230 Nº 14001 LOJA 15, bairro Parque Verde, Cabedelo/PB, CEP nº 58.102-800.

A empresa QUALITY CAR REVENDA DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 11.496.457/0002-36, vem 
solicitar junto a SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA da cidade 
de Cabedelo/PB, a Licença Operacional (LO), para o seguinte endereço: Rodovia Br 230 Nº 14001 
LOJA 14, bairro Parque Verde, Cabedelo/PB, CEP nº 58.102-800.

SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – CNPJ 08.580.840/0001-
82, torna público que requereu à SESUMA - Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente a 
LICENÇA PRÉVIA PARA EMPRESA DE USINAGEM DE MATERIAIS ASFÁLTICOS, PROCESSO 
Nº1757/20 localizada na cidade de Campina Grande.

Nos últimos 15 anos mais 
nordestinos tiveram acesso à 
moradia. A região que tinha 
um déficit de 2,8 milhões em 
2004 conseguiu reduzir para 
2,3 milhões em 2019, o que 
implica dizer que 500 mil fa-
mílias passaram a ter um lar 
para chamar de seu. Os dados 
fazem parte de um estudo iné-
dito realizado pela Associação 
Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc) que 
constatou o contrário em re-
lação à região Sudeste onde a 
carência por moradias subiu 
de 2,9 milhões de unidades 
em 2004 para 3,1 milhões 
em 2019. O estudo concluiu 
também que haverá uma de-
manda de 30,7 milhões de 
residências até 2030, consi-
derando o crescimento médio 
de 3% na formação de novas 
famílias. Os dados têm como 
base a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, PNAD 
Contínua, do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

O Sindicato da Indústria 
da Construção Civil de João 
Pessoa (SindusconJP) vê de 
forma positiva os dados di-
vulgados e atribui a redução 
do déficit no Nordeste às 
políticas públicas de habita-
ção. “Historicamente a região 
Nordeste possui o segundo 
maior déficit habitacional 
do país, só perdendo para a 
região Sudeste que é extre-
mamente populosa. E em re-
lação a nossa região o estudo 
mostra tendência de queda a 
longo prazo por muito incen-
tivos que temos visto em re-
lação à produção habitacio-

nal”, explica Werton Oliveira, 
economista do sindicato. 

A pesquisa mostra, ain-
da, crescimento de 2% na 
categoria chamada ‘ônus 
excessivo com aluguel’, que 
analisa a locação residen-
cial por famílias com renda 
de até três salários mínimos 
que comprometem mais de 
30% do rendimento mensal 
com moradia. A modalidade 
representa 3,345 milhões de 
moradias do déficit habita-
cional do país em 2019, ante 
3,279 milhões em 2017.

Sobre a demanda para 
2030, o estudo da Abrainc 
traz destaque para famí-
lias com renda entre 3 e 10 
salários mínimos que irão 
demandar 14,4 milhões de 
residências. Famílias com 
renda de até três salários 
mínimos, precisarão de 13 
milhões de novos domicílios. 
Já para aquelas com mais de 
10 salários de renda serão 
necessárias 3,3 milhões de 
habitações. 

“A gente tem um mer-
cado muito amplo para ser 
atingido ainda. Tem que se 
construir muito imóvel para 
fazer frente a esse déficit 
habitacional, que na Paraíba 
estava em torno de 100 mil 
moradias”. Werton Olivei-
ra acredita que a pandemia 
pode ter contribuído para 
o aumento desse número, 
mas diz também que ainda 
a expectativa, a longo pra-
zo, é que haja reversão nos 
números. “A gente além dos 
programas habitacionais tem 
a construção civil que atua in-
clusive nos segmentos de mo-
radias baratas que têm tirado 
as pessoas do aluguel e levado 
para a casa própria”.

Outubro Rosa

Funcionárias da EPC participam de 
roda de conversa sobre câncer de mama

Profissionais do Centro 
Especializado de Diagnósti-
co do Câncer do Estado da 
Paraíba visitaram a sede do 
Jornal A União, da Empresa 
Paraibana de Comunicação, 
na tarde de ontem para uma 
roda de conversa relativa ao 
Outubro Rosa. Como parte 
da política de valorização 
no local de trabalho, a presi-
dente da EPC, Naná Garcez, 
reforçou que as mulheres – 
em especial as funcionárias 
– devem priorizar a própria 
saúde. “Se olhem, se cuidem 
e não se distraiam”, disse ela. 
Na ocasião, representando o 
CEDC-PB, estiveram a assis-
tente de direção, Flávia Bar-
bosa, e a gerente de Enfer-
magem, Morgana Queiroga. 

Flávia Barbosa enfati-
zou a importância de que 
as mulheres se cuidem e 
se olhem com esse mesmo 
cuidado que oferecem para 
as pessoas queridas. A cam-
panha anual intitulada de 
“Não se distraia, fique em 
dia com você” destaca que o 
autocuidado também deve 
ser prioridade. “A gente pre-
cisa pensar na capacidade 
de priorizar e cuidar de si. 
Em 2019 perdemos mais de 
300 mulheres. Com relação 
ao câncer de mama e de colo 
do útero, a gente tem uma 

Campanha mostra a importância das mulheres priorizarem o autocuidado

Foto: Roberto Guedes

leitura diferenciada, porque 
são dois tipos de câncer que 
têm 95% de chance de cura. 
A gente tem a nosso favor o 
tempo e o cuidado”, pontuou 
a assistente de direção.

O Centro é a única 
unidade especializada no 
diagnóstico do câncer no 
Estado e é 100% pública, 
integrando o Sistema Único 
de Saúde. Durante a roda de 
conversa, Flávia detalhou o 
atendimento que acontece 
no CEDC e como a mulher 
pode buscar o serviço. “A 
atenção primária é a porta 
de entrada para todos os 
municípios. A gente pede 

que a mulher venha dessa 
atenção primária, porque 
entendemos que houve uma 
avaliação primária e abran-
gente, e foi identificada a ne-
cessidade de investigar ela”, 
explicou.

Entretanto, quando 
são identificados resulta-
dos que apontem BIRADS 
4 (suspeita de câncer) e 5 
(alta suspeita) nas mamo-
grafias e/ou NIC 2 e 3 nos 
casos de exames citológi-
cos ou colposcópicos, “a 
gente entende que o tempo 
está a favor dela ou contra 
essa mulher, então somos 
porta aberta para esses 

dois procedimentos”, des-
tacou Flávia Barbosa.

A assistente de direção 
do CEDC ainda comentou 
acerca do autoexame e de 
como por muitos anos ele 
foi usado como ferramenta 
de diagnóstico do câncer de 
mama, mas não é mais re-
comendado. Atualmente o 
exame de toque das mamas 
feito pela própria mulher é 
orientado como ferramenta 
de autoconhecimento. “Ele 
não é orientado como exa-
me indicado, é uma ferra-
menta a mais que a mulher 
tem para auxiliar o médico 
e isso possibilita um diag-
nóstico precoce, pois se a 
mulher tem uma prática de 
fazer o autoexame, ela co-
nhece o corpo e reconhece 
qualquer alteração”, disse.

A recomendação é de 
que as mulheres façam, 
anualmente, consulta com 
mastologista para que este 
realize o exame de toque das 
mamas e faça o rastreamen-
to do câncer de mama. 

“Se a gente conseguir 
agendar a nossa saúde, 
assim como a gente pro-
grama os feriados, a gente 
minimiza os impactos que 
ainda colhemos no mundo 
inteiro, no Brasil e aqui na 
Paraíba não é diferente, e 
isso se dá porque os diag-
nósticos são tardios”, fina-
lizou Flávia.
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Parceria entre governo e Missão Resgate vai beneficiar 
filhos de mulheres acolhidas no centro de recuperação

Crianças terão 
acesso a aulas de 
música no Conde

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo
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Filhos das mulheres aco-
lhidas pelo Centro de Recupe-
ração Feminino – Missão Res-
gate, vítimas de violações, além 
de crianças da comunidade ca-
rente do Conde, ganharam, na 
última segunda-feira, Dia das 
Crianças, uma escola de mú-
sica. O projeto é resultado de 
uma parceria entre Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), e o Centro de 
Recuperação Feminino –Mis-
são Resgate. 

A escola é fruto de um 
convênio no valor de R$ 60 mil 
– recursos oriundos do Fundo 
de Combate e Erradicação da 
Pobreza no Estado da Paraíba 
(Funcep) – que foram destina-
dos à aquisição dos equipamen-
tos e climatização do espaço. 

 Presente à inauguração 
da escola de música da Missão 
Resgate, o secretário do Desen-
volvimento Humano, Tibério 
Limeira, externou sua felicida-
de em participar da abertura 
de um projeto no qual a par-
ceria vai fazer a diferença para 
as pessoas que mais precisam. 
“Foi um momento emocionante 

e abençoado. Pude conhecer de 
perto esse trabalho feito com 
tanta dedicação, saber que, 
através da Sedh, contribuí para 
que possam avançar. É gratifi-
cante para mim como gestor 
e também como pai ser um 
canal de abertura para essas 
crianças. A música é alimento 
da alma, é instrumento de li-
bertação, e espero que a partir 
desse recurso saído do Fundo 
de Combate e Erradicação da 
Pobreza no Estado da Paraí-
ba (Funcep) e o compromisso 
do governador João Azevêdo, 
com todo esse trabalho social, 
possamos ver cada vez mais 
o fortalecimento e ampliação 
desses Projetos”, ressaltou.    

 Valquíria Uchoa, pre-
sidenta da Missão Resgate, 
considerou que essa parceria 
com o Governo do Estado foi 
fundamental, no processo de 
colocar em prática o projeto. 
“Nós entendemos que a escola 
é muito relevante para a co-
munidade; e para as crianças 
é a reinserção social, é um 
espaço ocupacional que vai 
garantir para as mães o cui-
dado que elas terão para não 

entrarem no mundo da mar-
ginalização. Essa parceria veio 
para nos ajudar a continuar 
executando esse trabalho de 
recuperação com as mulheres 
e essas crianças; que juntos 
possamos alcançar mais ain-
da”, comemorou Valquíria. 

 
Nova oportunidade  
A Escola de Música vai 

atender os filhos das mães 
que são acolhidas pelo Cen-
tro de Recuperação Feminino 
– Missão Resgate, vítimas de 
violações, como também, as 
crianças da comunidade ca-
rente do município.

 Esse projeto visa despertar, 
por meio da música, uma nova 
oportunidade, para que essas 
crianças possam enxergar um 
novo momento de vida. Tam-
bém será trabalhada entre elas a 
questão dos conflitos que viven-
ciavam no mundo da vulnerabi-
lidade, sobretudo, da violência. 
A escola vai iniciar contemplan-
do cem crianças gratuitamente, 
cujas aulas irão começar na pri-
meira quinzena de novembro. 
Serão atendidas crianças a partir 
dos sete anos de idade.

Feriado da padroeira

Rodoviária tem movimento 
40% menor que em 2019
Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Cerca de 25.500 mil 
pessoas passaram pelo ter-
minal rodoviário de João 
Pessoa durante o feriadão 
de Nossa Senhora Apare-
cida, sendo 13.500 embar-
ques e 12 mil desembar-
ques, entre os dias 10 e 13 
de outubro. Segundo infor-
mações da administração, 
ocorreu uma redução de 
40% no fluxo de passagei-
ros comparado ao mesmo 
período de 2019. Não hou-
ve necessidade de ônibus 
extra durante o feriadão.

 Os destinos mais pro-
curados dentro da Paraíba 
foram Campina Grande, 
Sousa, Patos e Cajazeiras. 
Já fora do Estado, Recife e 
Natal foram os municípios 
mais procurados.

Foto: Edson Matos

Passageiros têm retornado gradativamente ao terminal rodoviário de JP

Na avaliação do ge-
rente do terminal de João 
Pessoa, Reinaldo Brasil, a 
redução da demanda de 
passageiros pode ser expli-
cada pelo receio de viajar 
durante a pandemia. “Mes-
mo com a diminuição do 
fluxo de passageiros devido 
à pandemia, observamos 
que  nos últimos meses o 

movimento na rodoviária 
tem voltado gradativamen-
te, a partir das medidas de 
flexibilização”, avaliou.

No sábado e domin-
go ocorreram 8.200 em-
barques; já de domingo 
até o começo da manhã 
desta terça-feira, foram 
registrados 7.530 desem-
barques.

Iniciativa foi concretizada no Dia das Crianças através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano

Foto: Secom-PB



‘Os Ditos do Quiçá’
Escritor e juiz Adhailton Lacet publica a sua primeira 
antologia de crônicas, fruto de mais de 40 anos contribuindo 
com os jornais da Paraíba e de Pernambuco. Página  11
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Como forma de enriquecer o setor, alguns editais farão parte do ‘Acervo da Cultura Paraibana - Memorial da Pandemia’

Comitê da Lei Aldir Blanc na PB 
se reúne para avaliar processo

Na manhã desta quarta-
feira, em João Pessoa, aconte-
ce a primeira reunião semanal 
com gerentes de cada edital 
resultante da Lei Aldir Blanc 
na Paraíba para avaliação e 
revisão do processo da opera-
cionalização das inscrições. 

De acordo com o Secre-
tário de Estado da Cultura 
(Secult-PB), Damião Ramos 
Cavalcanti, o processo da ope-
racionalização da Lei está sen-
do bem encaminhado e a reu-
nião de hoje faz parte de um 
acompanhamento do processo 
executivo, uma semana após o 
lançamento dos editais. “É ne-
cessário atentar para o prazo 
de inscrição”, ressalta o gestor. 
“Estamos acompanhando de 
perto todos os procedimentos, 
o sistema em geral está muito 
bem organizado e sendo elo-
giado pelo restante do país, 
pois estamos mais adiantados 
do que outros estados”.

São 12 editais voltados 
para questões emergen-
ciais devido à pandemia que 
abrangem mais de duas mil 
iniciativas voltadas a agentes, 
artistas, técnicos, produto-
res, grupos, coletivos, com-
panhias, expressões, mani-
festações e outras iniciativas 
culturais presentes no Estado. 
O detalhamento de cada edi-
tal pode ser conferido em um 
site oficial (paraiba.pb.gov.br/
leialdirblanc). O Governo do 
Estado ficou responsável por 
direcionar R$ 36,1 milhões, 
estes divididos entre os inci-
sos I (para o trabalhador da 
cultura através do Cadastro 
Cultural PB) e III (editais).

Como forma de enrique-
cer o setor em um arquivo, 
alguns dos editais contam 
ainda com a integração do 
material selecionado para o 
Acervo da Cultura Paraiba-
na – Memorial da Pandemia. 
São eles: Prêmio Dona Leni-
ta, Prêmio Lourdes Ramalho, 
Prêmio Dona Toinha, Prêmio 
Amelinha Theorga, Prêmio 
Rosa Cagliani, Prêmio Maria 
Pimentel, todos em formato 
de concurso premiação.

Para Pedro Santos, coor-
denador da Lei Aldir Blanc 
na Paraíba, a diversidade dos 
editais contempla a varie-
dade do setor artístico local. 
“A gente consegue alcançar 
a diversidade da produção 
artística. Estamos falando de 
grupos de capoeira, manifes-
tações de culturas tradicio-
nais, além do circo, dança, 
música, literatura, literatura 
de cordel, entre outros. Está 
bem diverso”, analisa.

O maior desafio do cum-
primento de todas as etapas 
da Lei é o curto período para 
sua execução. A alta deman-
da e a responsabilidade legal 
de destinar a verba, segundo 
Pedro Santos, são pesados em 
um equilíbrio necessário para 
cumprimento de forma que 
não resulte em alta burocra-
cia e demais exigências, mas 
também pensar nos critérios 
necessários, tudo devido ao 
grau de emergência.

O resultado da elabora-
ção dos 12 editais foi a partir 

de uma série de encontros 
virtuais, chamados de ‘Diá-
logos Culturais’, que resultou 
em diferentes projetos abran-
gendo diversas áreas artísti-
cas. “A gente conversou com 
responsáveis pelos segmen-
tos do audiovisual, música, li-
teratura, dança, entre outros, 
para saber quais eram as de-
mandas. Fomos colhendo os 
apontamentos para definir o 
que poderíamos contemplar 
nos editais”, explica Santos. “A 
partir disso, a gente apresen-
tou ao Conselho Estadual de 
Cultura da Paraíba o que seria 
o escopo dos editais, quais se-
riam as linguagens atendidas. 
Então, definimos alguns pon-
tos e realizamos alguns ajus-
tes voltados para o segmento 
jurídico e financeiro”.

Geração de conteúdo
Integrante do grupo 

Quadrilha, Pedro Índio Ne-
gro analisa as possibilidades 
para inscrever o quarteto. De 
acordo com ele, o que mais se 
enquadra no perfil é o Edital 
Fernanda Benvenutty, voltado 
para geração de vídeos online. 
“Estamos buscando montar 
uma proposta de conteúdo 
para nos inscrever, que pode 
ser em formato ao vivo ou gra-
vado”, aponta.

O músico comenta ainda 
sobre a importância da Lei 
Aldir Blanc enquanto plata-
forma de auxílio para o setor 
artístico, reforçando que é o 
setor que mais sofre e o úl-
timo que deverá retomar as 
atividades presenciais. “Ainda 
é bastante importante para 
geração de conteúdo e para 
entreter o público”.

Através do detalhamen-
to de cada edital, é possível 
conferir os prazos de inscri-
ção, que variam entre eles. 
Os 12 estão divididos em 
três categorias que se en-
quadram entre: os de cre-
denciamento (20 dias), cujas 
inscrições são recebidas até 
o dia 26 deste mês; os editais 
para fomento (30 dias), que 
recebem inscrições até o dia 
6 de novembro; e os de pre-
miação de artistas (45 dias), 
recebendo inscrições até o 
dia 20 de novembro.

Para interessados que 
estiverem em dúvida de como 
prosseguir com as inscrições, 
há uma equipe destinada ao 
atendimento virtual exclu-
sivo através do aplicativo 
WhatsApp no número (83) 
99122-6814, para a qual po-
dem ser enviadas mensagens 
e dúvidas como alguma parte 
do edital através de fotos de 
tela, por exemplo. Deverá ser 
lançada ainda, nos próximos 
dias, uma aba no site oficial 
para dúvidas frequentes espe-
cíficas sobre os editais. 

Fotos: Divulgação

Fernanda Benvenutty
Nascida em Remígio, ainda 
na infância Benvenutty se deu 
conta de sua transexualidade. 
Aos 14 anos, fugiu de casa em 
um circo, no qual foi palha-
ça, trapezista, apresentadora 
de espetáculos e atriz. Ativista 
LGBTQIA+, ela morreu em fe-
vereiro deste ano.

Dona Lenita
Nascida em 9 de abril de 
1940, no Conde, Lenita Lina 
do Nascimento foi mestra, 
cantadora, musicista, reza-
deira, cantadora de ince-
lenças, agricultora e figura 
importante na luta pela re-
forma agrária. Morreu em 
abril de 2015.

Chica Barrosa
Nascida em Pombal, em 
1867, filha dos escravos alfor-
riados, Barrosa foi uma mulher 
nordestina, negra, ágrafa e re-
pentista, considerada uma das 
principais cantadoras parai-
banas de que se têm conheci-
mento na história, que transi-
tou entre o século 19 e 20.

Lenira Rita
Nascida em Massaranduba, 
a professora e ativista cultural 
Lenira Rita Gomes, criou, no 
final dos anos 1970, o movi-
mento de quadrilhas juninas 
e foi principal referência nas 
últimas décadas sobre a tra-
dição e história dessa expres-
são em Campina Grande.

Dona Severina
Severina Ramos de Souza 
nasceu no circo do pai (o pa-
lhaço Pororoca), em 1941, 
em Pernambuco. Mas foi na 
Paraíba que fez a sua car-
reira circense, iniciada ainda 
aos 4 anos. Se equilibrava e 
contorcia em feiras públicas e 
circos de pano de roda.

Rosa Cagliani
Nasceu na cidade de La Pla-
ta, na Argentina, em 1957. 
Premiada professora de dan-
ça, diretora, coreógrafa e ilu-
minadora, ela se radicou em 
João Pessoa e foi uma das 
responsáveis pelo fortaleci-
mento da dança local. Mor-
reu em 2008.

Lourdes Ramalho
Renomada dramaturga, es-
critora, professora, poeta e 
pesquisadora, ela nasceu em 
1923, no Rio Grande do Nor-
te, mas manteve fortes liga-
ções com a paraíba, em Cam-
pina Grande, onde morava e 
viveu maior parte. Morreu no 
ano passado, aos 99.

Maria Pimentel
‘O violino do diabo ou o valor 
da honestidade’, de 1938, foi 
a estreia de Maria das Neves 
Baptista Pimentel no cordel. 
Ela foi a primeira mulher a 
publicar folhetos, mas o fa-
zia usando o nome do mari-
do Altino (acrescido no lugar 
onde ele nasceu, Alagoas).

Chiquinha Mourão
Foi a zeladora da capela da 
Fazenda Acauã, construção 
com sobrado e algumas casas 
mais simples, na área rural 
do município de Aparecida. A 
propriedade foi da família de 
Ariano Suassuna. Ela dedicou 
71 dos seus 91 anos para cui-
dar desse patrimônio.

Margarida Cardoso
Nascida em Recife (PE), em 
1916, a atriz tornou-se co-
nhecida por atuar em ‘Meni-
no de Engenho’ (1965) e ‘O 
Salário da Morte’ (1971). Foi 
professora do antigo Depar-
tamento de Artes e Comuni-
cação (DAC) da UFPB. Morreu 
em 1989, em João Pessoa.

Dona Toinha
Natural de Ingá, mestra no 
labirinto, um tipo de borda-
do em renda que passou de 
geração em geração, sobre-
tudo no Cariri e Sertão pa-
raibano, Antônia Ribeiro de 
Mendonça é um dos mais 
fortes símbolos do artesana-
to do Estado.

Amelinha Theorga 
Nasceu na cidade de Ma-
manguape, em 29 de julho 
de 1907. Aos 14 anos, reali-
zou a sua primeira exposição 
individual, em João Pessoa. 
Na sua arte denotava-se uma 
tendência regionalista, com 
reproduções da paisagem lo-
cal voltadas para o mar.

Quem são as mulheres homenageadas que batizam os editais:

Fotos: Divulgação

Coordenador Pedro Santos (E): maior desafio é cumprir todas as etapas no curto período; músico Pedro Índio (D): Lei é importante enquanto plataforma de auxílio para o setor

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da
Lei Aldir Blanc na PB

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com
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Para o amigo Bob Záccara

Aprendemos que o teatro é a junção harmôni-
ca de palco e plateia. 

Com a pandemia do novo coronavírus, esta-
mos aprendendo a dissociar esses dois elementos, 
até então indissociáveis. Tem palco, mas não tem 
plateia. Isto é, palco e plateia estão separados, a 
plateia vê o que se passa no palco, mas o palco 
não vê, nem ouve os sons, os risos, os aplausos da 
plateia, que são, historicamente, o alimento, o in-
centivo da sua ação. É uma relação virtual que se 
tornou unilateral.

Temos visto alguns espetáculos, algumas li-
ves, em que isso tem acontecido. O último que 
assistimos foi o espetáculo Jacksons do Pandeiro, 
montado pelo grupo carioca Barca dos Corações 
Partidos, com direção de Duda Maia, seguindo a 
melhor tradição da commedia dell arte italiana, 
que floresceu no século 15, gênero popular que 
tanto enriqueceu o teatro europeu na Renascença 
italiana espalhando-se posteriormente por outros 
países, como a França, principalmente no sécu-
lo 18. Aqui no Brasil esse tipo de teatro foi bem 
aceito principalmente pelos grupos itinerantes e 
pelo circo. Temos vários artistas, entre atores e 
dramaturgos que abraçaram esse tipo de teatro, o 
paraibano Ariano Suassuna, talvez o mais insigne 
dentre eles, confessadamente adepto da tradição 
ibérica. Os personagens Chicó e João Grilo, de O 
Auto da Compadecida, por exemplo, são filhos legí-
timos dessa tradição teatral, que se deu tão bem no 
Brasil. Ariano bebeu na fonte do teatro picaresco 
espanhol e lusitano e criou a partir dessa tradição. 
O Auto estreou em 1955 e teve uma versão televi-
siva em 2000, dirigida por Guel Arraes, com monu-
mental elenco que incluía, Matheus Nachtergaele, 
Selton Melo, Marco Nanini, Lima Duarte, Virginia 
Cavendish, Denise Fraga e Fernanda Montenegro, 
numa aparição única e inesquecível como a pró-
pria Compadecida.

O grupo carioca não é totalmente estranho aos 
palcos paraibanos, pois para cá já trouxe o espetá-
culo O Auto do Reino do Sol para o Teatro A Pedra 
do Reino. Esse espetáculo homenageou Ariano ex-
plicitamente. Dentre os atores envolvidos, consta 
o paraibano de Campina Grande, Adrén Alves.

Além do homenageado, Jackson, o Rei do Rit-
mo, a Paraíba também está muito bem representa-
da pelo escritor Braulio Tavares, responsável pelo 
texto que costura a encenação. E tudo pontuado 
pela música de Jackson.

É um prazer duplo para nós, paraibanos, ter-
mos os nomes de Jackson e Braulio unidos nesse 
contexto teatral. A União não se fez de rogada e fez 
a cobertura do espetáculo virtual no seu caderno 
de Cultura de 10 de outubro.

Na falta da festa, da aglomeração, vamos ao 
teatro, mesmo que, desta vez, sem sair de casa, no 
conforto da nossa sala, diante da televisão. 

Isso não anula a nossa vontade, o nosso desejo 
de voltar a frequentar as salas de espetáculos, mas, 
enquanto isso não volta, vamos curtir o teatro vir-
tual, pois, “quem não tem cão, caça com gato” ...

E assim... La nave va...

Quem não
tem cão...

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora
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Millie Bobby Brown como protagonista 
do filme ‘Enola Holmes’, personagem 
criada pela autora Nancy Springer

As fronteiras do olhar

Ao tecer a diferenciação entre o 
olhar e o ver, alguns estudiosos apon-
tam que começamos olhando para de-
pois chegarmos ao ato de ver. Ou seja, 
de uma forma geral, olha-se sem ver. 
Isto faz parte do nosso dia a dia. 

A vida cotidiana requer uma en-
trega total de nossa parte. Uma par-
ticipação com todos os aspectos de 
nossa individualidade, de nossa per-
sonalidade. Nela, colocamos em ação 
todos os nossos sentidos, nossas ca-
pacidades intelectuais, nossos senti-
mentos, habilidades manipulativas, 
paixões, ideias e ideologias. 

O fato de que todas as nossas apti-
dões se colocarem em funcionamento 
não determina também, naturalmen-
te, que todas elas consigam alcançar, 
nem de longe, toda sua intensidade. 

Homens e mulheres da contem-
poraneidade são atuantes e fruido-
res, ativos e receptivos, mas não têm 
nem tempo nem viabilidade de se 
absorverem inteiramente a nenhum 

desses aspectos. Por esse motivo, 
não podem ser aguçados em toda 
sua veemência. 

Só quando se ultrapassa a fron-
teira do olhar para o universo do ver 
é que conseguimos realizar o ato de 
leitura ou mesmo de reflexão. Nossa 
visão é ínfima, vemos o que temos 
condições de entender, o que nos é 
significativo, o que, para nós, é de fá-
cil compreensão.  

Nosso olhar não é imediato, ele 
capta apenas algumas informações vi-
suais presentes no nosso cotidiano e 
precisa de processos intelectuais com-
plexos para se ver, para se perceber, 
para se entender. 

Na verdade, não conseguimos as-
similar o mundo tal qual ele é, cons-
truímos mediações, filtros, sistemas 

simbólicos para conhecer o nosso 
entorno e nos conhecer. Ver é atribuir 
significado e o significado está relacio-
nado ao sentido que se dá à situação. 
Na verdade, estamos acostumados a 
ver o que todo mundo vê. 

Ou seja, torcemos pelo nosso time 
do coração, bem ou mal na temporada. 
Procuramos uma nova fórmula para 
emagrecer, porque aquela da lua e dos 
chás não deu certo. Acompanhamos 
o casal famoso que se separou. Assis-
timos a final do Big Brother, a novela 
das oito horas, que começa às nove, 
e, também, o início da propaganda e 
dos debates eleitorais. Ver o que todo 
mundo vê é simples, fácil, evidente e 
notório. Enxergar é mais complexo, 
exige um esforço maior. 

Diante de tantas verdades que nos 
são apresentadas, ao longo da nossa 
jornada, uma deve ficar eternamen-
te registrada em nossos olhos. Essa 
verdade, clara como a luz, é tirada do 
pensamento do escritor José Américo 
de Almeida: “Ver bem não é ver tudo: é 
ver o que os outros não veem”.

Lembro-me do primeiro livro em inglês que li. Eu de-
via ter 13 ou 14 anos de idade quando ganhei de presente 
de uma amiga A Study in Scarlet (Um Estudo em Verme-
lho), o romance escrito por Arthur Conan Doyle em 1887 
que apresentou ao mundo o emblemático personagem 
Sherlock Holmes. Além do desafio de ler algo da litera-
tura inglesa em seu idioma original pela primeira vez, 
lembro do meu encantamento com a história em si, os 
grandes mistérios e a origem de muitos clichês. Também 
pude vislumbrar a idealização autêntica dos personagens, 
digamos assim. Isso porque Holmes, Watson, Lestrade, 
Mycroft e Moriarty foram e são personagens retrata-
dos das mais diversas formas ao longo das décadas, até 
porque a coleção de Conan Doyle entrou para domínio 
público há um tempo. 

Porém, além da leitura, tendo assistido adaptações 
mais recentes televisivas como Elementary e Sherlock, 
eu não lembrava da existência da jovem Enola Holmes, 
personagem irmã do prodigioso Detetive e do intragável 
Mycroft, e protagonista do filme homônimo em cartaz na 
Netflix há poucos dias. Não por menos: na verdade, ela 
nunca existiu nos 50 e tantos contos originais de Arthur 
Conan Doyle. A jovem Enola foi criada pela autora Nan-
cy Springer para a série de livros Os Mistérios de Enola 
Holmes (2006-2010) e, após uma ótima reciptividade do 
público infantojuvenil, o diretor Harry Bradbeer (Fleabag, 
Killing Eve) e o roteirista Jack Thorne (Skins, Shameless) 
foram escolhidos para comandar a adaptação fílmica para 
o serviço de streaming.

O filme traz um elenco forte: Millie Bobby Brown 
como protagonista (e produtora executiva, veja só); He-
lena Bonham Carter como Eudoria Holmes, Henry Cavill 
como um simpático até demais Sherlock e Sam Clafin 
no papel de Mycroft Holmes. A aventura da jovem Enola 
começa quando sua mãe foge de casa e deixa a filha de 
apenas 16 anos aos cuidados dos irmãos, recém chegados 
de viagem. Enola, ao contrário de seus parentes, tem cer-
teza de que a mãe jamais a abandonaria e vira a detetive 
da vez, procurando por pistas e dicas do paradeiro de 

Eudoria. No meio da busca, a adolescente abre um parên-
teses para ajudar o rapaz-em-perigo Visconde Tewksbury, 
marquês de Basilwether. 

Alternando a vida em fuga pelo claro objetivo de 
reunir-se com a mãe, Enola coloca em prática uma valiosa 
lição ensinada por Eudoria: você é autossuficiente. Isso 
veio desde o seu batismo: “Enola” é um palíndromo de 
“alone”, “sozinha” em inglês. Pensando no contexto do 
século 19, este era um tabu e tanto para mulheres, que 
tinham suas vidas ditadas do começo ao fim, despidas de 
direitos básicos como o voto. O sufrágio feminino, inclusi-
ve, tem um papel importante no filme (“você precisa fazer 
barulho se quiser ser ouvida”, diz Eudoria para sua filha 
em certo ponto). 

Millie Bobby Brown é, de fato, a estrela do filme e 
consegue prender a atenção do público desde o começo. 
Sua presença imponente cria uma personagem natural-
mente agradável, de espírito aventureiro e otimista. A 
direção de Harry Bardbeer tem papel fundamental nisto 
quando, por exemplo, temos a quebra da quarta parede, 
tão marcante em Fleabag, apresentada num formato aces-
sível para o público infantojuvenil. Enquanto Henry Cavill 
não me convenceu como Sherlock Holmes, o restante do 
casting caiu como uma luva. 

Enola Holmes é o tipo de filme para se sentar no sofá 
e curtir. Se estivéssemos ainda na geração de crianças e 
adolescentes espectadoras assíduas da “Sessão da Tarde”, 
este seria um dos clássicos filmes pipoca dos século 21. 
Uma aventura que não fica atrás de filmes como Goonies 
e Matilda, na minha opinião. É um daqueles filmes diver-
tidos com uma mensagem bonita nas entrelinhas, sabe? 
Temos nele uma adolescente como protagonista de uma 
aventura, uma bela lição sobre solitude, feminismo e luta 
por direitos básicos e a importância de uma criação para 
além das expectativas de gênero, incluindo estímulos in-
telectuais e esportivos para jovens garotas. Claro, estamos 
falando de ser mulher nos anos 1800, mas se todas essas 
questões ainda nos tocam dois séculos depois, talvez ain-
da não estamos na linha de chegada.

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Um novo clássico

‘Jacksons do Pandeiro’, espetáculo da Cia. Barca dos Corações Partidos (RJ)

Foto: Renato Mangolin/Divulgação

Tatianne Figueirêdo  Só quando se ultrapassa a 
fronteira do olhar para o universo do 
ver é que conseguimos realizar o ato 
de leitura ou mesmo de reflexão 

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História
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Adhailton Lacet publica a sua 
primeira antologia de crônicas

São 78 crônicas – sendo 15 iné-
ditas – que integram a coletânea Os 
Ditos do Quiçá (Editora Arribaçã, 200 
páginas, R$ 40), o primeiro do gênero 
que o escritor, juiz e coordenador es-
tadual da Infância e Juventude do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, Adhail-
ton Lacet Porto, está publicando.

Além dos novos, os demais tex-
tos da obra já foram divulgados pelo 
autor nas imprensas paraibana e per-
nambucana. “Há 43 anos que venho 
publicando meus textos e agora re-
solvi levar as crônicas para o formato 
de livro, com o objetivo de dar-lhes 
um caráter de perpetuidade, além 
de poder ir para bibliotecas”, disse 
Adhailton Lacet, ao justificar a deci-
são de lançar a antologia.

Ele escreveu as crônicas inéditas 
durante o período de quarentena tra-
zido pela pandemia. “Falo do assunto 
de maneira superficial, porque minha 
intenção é não deixar a obra datada, 
mas atemporal”, observou ele, que já 
recebeu convite do Centro Cultural 
Ariano Suassuna, do Tribunal de Con-
tas do Estado da Paraíba, para reali-

zar o lançamento presencial, mas 
ainda aguarda uma ocasião oportu-
na para isso, quando as autoridades 
sanitárias liberarem eventos, mesmo 
com quantidade reduzida de público. 
Ainda é desejo de Lacet fazer, poste-
riormente, o lançamento em Campi-
na Grande e Cajazeiras, onde está a 
sede da Arribaçã Editora.

 Num estilo que vai do lirismo 
até a ironia, Os Ditos do Quiçá aborda, 
por exemplo, temas como literatura, 
cotidiano, arte e cultura, além do uni-
verso feminino. Sobre a escolha do 
título, Adhailton Lacet revelou que 
pinçou de uma frase do escritor e 
jornalista paraibano Ascendino Lei-
te (1915-2010). “Por causa da obra 
tratar de diversos temas, dá a ideia 
de alguém que utiliza algumas ex-
pressões, como ‘Quem sabe?’, ‘Possi-
velmente’, ‘Talvez’ e ‘Porventura’. Por 
enfocar assuntos atemporais, o livro 
pode ser lido de trás para frente, de 
frente para trás e é agradável de ler”, 
comentou o autor, que é colaborador 
do jornal Diário de Pernambuco. 

Pessoense nascido no bairro do 
Varadouro, no Centro Histórico da ci-
dade, o escritor Adhailton Lacet Por-
to começou a ler e escrever poemas e 

pequenos textos aos 13 anos de ida-
de. Em 1977, ele lançou um livro de 
poemas em parceria com Fernando 
Almeida, Lamento a dois.

Lacet já pensa no próximo proje-
to, que deverá ser uma obra mesclan-
do os dois gêneros aos quais envere-
dou: poemas e crônicas.

Enquanto não haverá lançamen-
to presencial, a aquisição de Os Ditos 
do Quiçá pode ser feita na página ele-
trônica da própria editora, ou então 
na Livraria do Luiz e O Sebo Cultural, 
ambos localizados em João Pessoa, ou 
ainda nas plataformas virtuais como 
Estante Virtual e Amazon. A obra tem 
capa assinada por Leonardo Guedes.

Literatura

Em julho deste ano fez exatos 51 anos que pisei 
pela primeira vez em uma sala de aula. No caso, como 
professor, ainda nos primeiros anos de faculdade. Não 
parei mais. Tenho imenso orgulho desta minha traje-
tória. Claro que dando uma vasculhada nesses exten-
sos caminhos que percorri, muita coisa faria diferen-
te, mas não me arrependo de nenhuma das que fiz. Foi 
sempre um constante aprendizado. E do que mais or-
gulho é de ter sido importante na vida de muita gente. 
É, eu diria, gratificante, vez ou outra ser presenteado 
com o reconhecimento carinhoso de um o outro que 
se manifesta nesse sentido. 

Não há como não se envaidecer quando vejo aqui 
ou acolá meu nome citado na dedicatória de uma tese 
acadêmica a guisa de agradecimento. Ou quando num 
encontro inesperado ganho um abraço lhano de al-
guém de quem não me lembro mais e que chega sem-
pre com a frase inesperada : “O senhor foi meu profes-
sor, tá lembrado?” Quase nunca estou. É assim. Mas 
com a carreira se encerrando, quando olho para trás 
só posso dizer que valeu a pena. 

Mas não estou aqui para falar de mim, mas daque-
les que me inspiraram. Comecemos pela minha primeira 
professora. Chamava-se Nalva, minha mãe. Alfabetizou-
me através da Cartilha Sodré, corrigiu-me a caligrafia 
e fez-me decorar a tabuada. Tinha um “professor assis-
tente” que era conhecido pelo nome de “Chinelo”. Esse 
monitor entrava em ação sempre que eu escorregava na 
leitura ou dizia que cinco vezes nove era 48.

Entrei para a primeira série devidamente adian-
tado na leitura, na escrita e nas contas. Foi pelas mãos 
de Dona Emília Rachid Meira que comecei oficialmente 
minha vida de estudante no Grupo Escolar Ângelo de Si-
queira Afonso. Que doce criatura era Dona Emília. Quan-
tas décadas se passaram e ainda me lembro de sua voz e 
de seu perfume. Ao terminar o ano em primeiro lugar 
da turma, ganhei dela dois opúsculos, dois livrinhos: 
Mamãe Coelha e um outro, A Horta do Juquinha.

Depois fui para uma escola que naqueles tempos se-
ria um modelo para os dias de hoje: Escola da Tecelagem 
Parahyba.  Uma visão à frente do tempo, é o que tiveram 
os empresários que comandavam aquela indústria. Feita 
basicamente para atender os funcionários aquela esco-
la era um primor, da arquitetura à pedagogia. Aulas das 
oito até doze e com duas refeições para os alunos. Acre-
ditam? Pois era assim. Lá na segunda série, Júlia Chainça 
Prianti foi minha professora. Tínhamos que usar cane-
ta tinteiro e ela exigia capricho nos cadernos e cobrava 
com rigor as avaliações. Na terceira série, Dona Maria 
Aparecida Abib Anderi naquele ano em que o Brasil 
mudou sua capital. Na quarta série, Dona Lia Ferreira 
Leite, brava que era uma danada. Aqui minha homena-
gem carinhosa a essas cinco mulheres, inesquecíveis e 
de inconteste importância em minha vida.

Então era chegada a hora do Exame de Admis-
são. Para se entrar no ginásio, tinha-se que passar por 
esse mini vestibular. Foi quando surgiu em minha vida 
aquela figura marcante, generosa, minha tia Betty. Pe-
gou-me de jeito naquele janeiro de 1962, em Campos 
do Jordão. Fiquei  todo aquele mês “internado” na casa 
de meus avós. Aulas pela manhã nas dependências 
do Ginásio onde minha tia lecionava para as turmas 
do Admissão. À tarde com seus alunos particulares e 
à noite, revisão. Eu só ia dormir quando tia Betty “to-
mava o ponto” para saber como fora meu aprendizado 
no dia. De segunda a sábado. Domingos eu rezava para 
não chover. Assim podíamos tomar banho na piscina da 
chácara de Fernando Pinto. Passei nos exames com mé-
dia sete ponto quatro. Mostrou aos meus pais do que eu 
era capaz. Andavam meio desacreditados de mim.

Depois o ginásio. O uniforme exigia calça comprida. 
Fez-me sentir um homenzinho! Daí para frente foram 
muitos os mestres que marcaram minha vida, mas vou 
me ater a três deles. Professor Everardo Passos, eu ain-
da pequenino me ensinou o rigor com a linguagem. Não 
se mistura “tu” com “você” no mesmo texto, cobrava ele. 
Hoje me doem os ouvidos quando ouço em uma música: 
“Você não me ensinou a te esquecer” ou “Descobri que 
te amo demais, encontrei em você minha paz.” Aquela 
criançada de onze anos tinha que pegar um texto clássi-
co e, por exemplo, mudar uma escrita segunda do plural 
para segunda do singular e ninguém misturava “vosso” 
com “teu”. Daí minha bronca com essas imprecisões. Uns 
dizem ser licença poética. Reles desculpa.

Adamo Pasquarelli me apresentou a literatura  como 
deve ser vista, prazerosa e apaixonante. Pelas suas mãos 
conheci Guimarães Rosa. Simão Chuster me ensinou a en-
sinar matemática. Foi ele quem me disse uma vez: “Para 
se ver beleza um poema tem que se ter sensibilidade, mas 
ver beleza num teorema tem que ter muito mais”. A eles, 
minha eterna gratidão. Não podia ser diferente.

Não há como 
esquecê-los

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Coletânea reúne 78 textos, a maioria já divulgada pelo autor na imprensa da Paraíba e de Pernambuco; desse total, 15 crônicas são inéditas, produzidas durante a quarentena

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Editora Arribaçã

O poeta pernambu-
cano Ivanildo Vila Nova é 
quem recebe o tributo em 

mais uma edição da série 
‘De Repente na Rede’, 

que a Fundação 
Espaço Cultu-
ral da Paraíba 
disponibiliza 
em vídeo hoje, 
a partir das 
19h, pelo canal 

da instituição 
no Youtube.

“É a referên-
cia da maioria dos 

cantadores”, ressal-
tou o apresentador 

do programa, Ipo-
nax Vila Nova. “Para 

muitos, Ivanildo Vila Nova, 
que completou ontem 75 
anos, é o maior repentista, 
o maior cantador, o maior 
poeta de todos os tempos”. 

No final do século 20, 
no ano 2000, ele foi eleito 
‘O cantador do século’ pelo 
jornal A Folha do Povo, da 
cidade de Fortaleza, no Cea-
rá. Ivanildo tem 57 anos de 
profissão e nasceu na Rua 
da Aurora, na cidade de Ca-
ruaru, Pernambuco.   

“Ele é responsável pela 
organização da cantoria, di-
gamos, no horário menor. 
Antigamente, a cantoria no 
pé de parede durava por vol-
ta de seis ou sete horas. Iva-
nildo colocou moral para que 
durasse, no máximo, quatro. 
Ele instituiu o cachê e brigou 
com os deputados, para que 
a categoria fosse reconheci-
da”, destacou Iponax. 

Segundo o apresen-
tador, Ivanildo Vila Nova 
idealizou o desafio nor-
destino de cantadores de 
Pernambuco, fundou a As-
sociação de Repentistas e 
Poetas Nordestinos, na ci-
dade de Campina Grande, 
e levou os cantadores para 
três viagens pelo Brasil, vi-
sitando todos os estados, 
dentre outros feitos.

‘De Repente na Rede’

Programa explora a obra de Ivanildo 
Vila Nova, ‘O cantador do século’
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Com 75 anos de idade 
recém-completados, 
Ivanildo se destaca por lutar 
em prol dos cantadores

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube



Polícia Civil da Paraíba está arrecadando brinquedos para as “brinquedotecas” instaladas em delegacias e unidades do IPC

Campanha vai beneficiar as 
crianças vítimas de violência

A Polícia Civil da Paraí-
ba iniciou, ontem (13), uma 
campanha para arrecadação 
de brinquedos novos ou usa-
dos. A ação social ocorrerá 
até o dia 30 deste mês e terá o 
objetivo de abastecer o esto-
que das brinquedotecas ins-
taladas em delegacias e uni-
dades do Instituto de Polícia 
Científica (IPC) e beneficiar 
crianças vítimas de violência. 
Vinte pontos de arrecadação 
foram montados nas cida-
des de João Pessoa, Campina 
Grande, Patos, Cajazeiras e 
Sousa.

Na capital, a população 
pode entregar os brinque-
dos nas Delegacias de Aten-
dimento à Mulher, na Delega-
cia de Repressão aos Crimes 
Contra Infância e Juventude, 
na Central de Polícia Civil e 
no Instituto de Polícia Cien-
tífica da Paraíba. Nas demais 
regiões do Estado, os postos 
de atendimento serão nas 
Delegacias de Atendimento 
à Mulher e unidades do IPC. 

A campanha é uma ini-
ciativa da Delegacia Geral 
da Polícia Civil da Paraíba. 
Segundo a delegada geral 
adjunta da corporação, Cas-
sandra Duarte, a campanha 
vai beneficiar crianças que 
são assistidas pelas chama-
das “brinquedotecas” insta-
ladas pela Polícia Civil. São 
espaços lúdicos criados para 
a recreação e entretenimento 
das crianças. Possuem deco-
ração, brinquedos, mobiliá-
rios e outros acessórios que 
proporcionam momentos de 
diversão infantil.

Na Paraíba, há “brin-
quedotecas” em delegacias 
que atuam na proteção de 
mulheres, crianças e adoles-
centes. Além disso, unida-
des do Núcleo de Medicina e 
Odontologia Legal (Numol) 
que fazem parte da estrutura 
do IPC também dispõem do 
serviço. 

Segundo a perita e che-
fe do Numol de João Pessoa, 
Cristiane Freire, a “brinque-
doteca” ajuda a reduzir os 
possíveis traumas e sofri-
mentos causados à criança. 
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“Essas crianças são trazidas à 
delegacia após serem vítimas 
de violência ou por serem 
filhas de mulheres que sofre-
ram violência. São crianças 
que chegam cansadas, estres-
sadas, chorando e encontram 
um alívio com os brinque-
dos”, observa Cristiane. 

A perita afirma que o 
brinquedo ajuda a entreter a 
criança e a reduzir a carga de 
estresse e traumas que a vio-
lência causa. “Muitas dessas 
crianças não têm brinque-
dos em casa e ficam de olhos 
brilhando quando entram na 
brinquedoteca. Algumas pe-
dem para levar os brinquedos 
para casa e a gente permite. 
Por isso, precisamos sempre 
de doações”, explicou.

A delegada Joana Darque 
Sampaio atua na Delegacia de 
Repressão aos Crimes Contra 
Infância e Juventude de João 
Pessoa. A unidade também 
dispõe de um espaço para 
crianças. A policial acrescen-
ta que a “brinquedoteca” aju-
da na superação da violência. 

“Os brinquedos ame-
nizam a dor, o sofrimento e 
fazem com que as crianças 
se divirtam e fiquem felizes, 
mesmo estando dentro de 
uma delegacia. Muitas vezes, 
estão envolvidas em situa-
ções graves de violências, 
mas os brinquedos ajudam a 
suavizar essa dor”, observa a 
delegada. 

As empresas e pessoas 
físicas que quiserem parti-
cipar da campanha podem 
fazer doações de brinquedos 
novos ou usados em qualquer 
Delegacia de Polícia Civil ou 
unidade do IPC na Paraíba.

Vinte pontos de 
arrecadação foram 

montados nas cidades 
de João Pessoa, 

Campina Grande, Patos, 
Cajazeiras e Sousa

Com a chegada da pri-
mavera até o início do ve-
rão, ocorre naturalmente o 
processo de migração das 
abelhas em busca de um 
ambiente onde será cons-
truída a nova colmeia. Esse 
período de deslocamento 
das abelhas pode gerar aci-
dentes para a população, 
que pode vir a sofrer ata-
ques e picadas.

Enquanto estiverem se 
deslocando, as abelhas não 
podem ser exterminadas 
nem capturadas, e caso al-
guém aja desta forma, estará 
passível de responder por 
crime ambiental, conforme 
prevê a Lei Federal 9.605 de 
1998, em seu artigo 29, que 
prevê detenção de seis me-

ses a um ano, além de multa.
Caso presencie a pas-

sagem de uma ‘nuvem’ de 
abelhas, o Corpo de Bom-
beiros recomenda que a 
população mantenha uma 
distância segura e espere 
os insetos passarem, e caso 
esteja próximo, é aconse-
lhável deitar ou sentar em 
um local até que elas termi-
nem o seu trajeto.

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
orienta sobre os cuidados 
necessários para evitar pi-
cadas das abelhas e o que 
fazer caso sofra este tipo de 
acidente.

É importante ter aten-
ção com crianças e idosos, 
pois eles têm locomoção 

mais dificultada para conse-
guir fugir diante de um pos-
sível ataque. Oriente seus 
filhos a não chegarem perto 
de colmeias e a não jogarem 
objetos nas abelhas. Tam-
bém é importante manter 
animais domésticos afasta-
dos da colmeia, pois as abe-
lhas se irritam com barulhos 
e isto pode desencadear um 
ataque. Não tente se aproxi-
mar nem remover a colmeia 
por conta própria e não mate 
as abelhas, pois isso poderá 
agitá-las ainda mais.

Em caso de acidentes 
com abelhas, ligar imediata-
mente para o 193, pois o Cor-
po de Bombeiros possui pro-
fissionais capacitados e com 
Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) para aten-
der este tipo de ocorrência. 
Caso esteja sendo atacado 
e consiga fugir, abaixe-se, 
corra preferencialmente em 
ziguezague e procure prote-
ger a face e pescoço, se pos-
sível com alguma vestimen-
ta ou pano. Envolva a vítima 
com uma manta ou lençol, 
para tentar protegê-la de 
novas picadas.

E lembre-se: as abelhas 
têm função essencial para a 
natureza, pois são respon-
sáveis pela polinização que 
garante a produção de se-
mentes e frutos, bem como 
a reprodução de diversas 
plantas. Diante disso, é fácil 
entender sua importância e 
garantir a preservação.

Bombeiros orientam sobre cuidados 
em relação a ataques de abelhas

Foto: Secom-PB

Brinquedotecas são espaços lúdicos criados para a recreação e entretenimento das crianças, ajudando a reduzir a carga de estresse e traumas que a violência causa

A adolescência do magistral escritor 
colombiano Gabriel García Márquez foi 
marcada por livros de várias tendências. 
Ele destacou, numa entrevista, que foi 
especialmente influenciado por “A meta-
morfose”, de Kafka.
          Depois que leu a primeira frase kaf-
kiana - “Quando certa manhã Gregor Samsa 
acordou de sonhos intranquilos, encontrou-
se em sua cama metamorfoseado num inse-
to monstruoso” - García Márquez questio-
nou-se: “Então, eu posso fazer isso com os 
personagens? Criar situações impossíveis? 
          Nascia ali o maior escritor da América 
do Sul, que ganhou o Nobel de Literatura em 
1982, tornou-se popular no mundo inteiro, 
entre várias categorias sociais e faixas etárias, 
com “Cem anos de solidão”, e lançou obras-pri-
mas como “Ninguém escreve ao coronel”, “Re-
lato de um náufrago”, “Cândida Erêndira”, “O 
outono do patriarca” e “Crônica de uma morte 
anunciada”. Confesso que a minha preferência 
é por “Crônica de uma morte anunciada”.
          Tenho todos os seus livros, mas até 
hoje não li “Viver para contar” e “Memórias 
de minhas putas tristes”. 
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          Muita coisa é sempre escrita e pu-
blicada nos jornais e revistas, em blogs 

García Márquez e os “Olhos de cão azul”
na Internet, levando a um perfil exato de 
Gabriel García Márquez.
          Prefiro então concluir com um trecho 
do último texto que “Gabo” escreveu, “Olhos 
de cão azul”. Vamos lá.
          “Então olhou para mim. Pensava que 
olhava para mim pela primeira vez. Mas 
então, quando se virou por trás do abajur, e 
eu continuava sentindo sobre o ombro, nas 
minhas costas, seu escorregadio e oleoso 
olhar, compreendi que era eu quem a olhava 
pela primeira vez. Acendi um cigarro. Traguei 
a fumaça áspera e forte, antes de fazer girar a 
cadeira, equilibrando-a sobre uma das pernas 
posteriores. Depois disso a vi ali, como havia 
estado todas as noites, de pé junto ao abajur, 
me olhando. Durante breves minutos não fize-
mos nada mais que isto: olhar-nos. Foi então 
que lembrei o de sempre, quando lhe disse: 
‘Olhos de cão azul’. Ela me disse, sem tirar a 
mão do abajur: “Isso. Já não o esqueceremos 
nunca”. Saiu da órbita suspirando: ‘Olhos de 
cão azul. Escrevi isso por todas as partes’. 
          (...) Era o frio o que me dava certeza 
da minha solidão. (...) Ouvi-a respirar fundo 
enquanto falava. E disse que durante anos 
não tinha feito nada diferente disso. Sua 
vida estava dedicada a me encontrar na rea-
lidade, por meio dessa frase identificadora. 
‘Olhos de cão azul.’ 
          (...) ‘Amanhã vou reconhecer você por 
isso’, disse. ‘Vou reconhecê-la quando vir na 

rua uma mulher que escreva nas paredes: 
‘Olhos de cão azul’’. E ela, com um sorriso 
triste - que já era um sorriso de entrega ao 
impossível, ao inatingível -, disse: “Não obs-
tante, você não lembrará nada durante o dia”.           
          (...) E voltou a pôr as mãos sobre o 
abajur, com a expressão obscurecida por 
uma névoa: “Você é o único homem que, ao 
acordar, não lembra nada do que sonhou”.

Jovens, idosos 
e o papa Francisco

          Lendo muito sobre Jorge Mario Bergo-
glio, o papa Francisco, descobri sua paixão 
pelo futebol (torcedor do San Lorenzo, 
na Argentina), pelas artes em geral, mais 
profundamente pela literatura. Conhece a 
“Ilíada”, de Homero, a “Eneida”, de Virgílio, 
as obras mais importantes de Shakespeare. 
O papa leu tudo de Dostoievski e de seu 
conterrâneo Jorge Luis Borges.
          De Borges - a quem conheceu pessoal-
mente -, ele manifesta preferência por “O 
Aleph”. Numa entrevista dada ao jornal “La 
Nación”, ele disse que gostava muito de um 
conto de Borges chamado “Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius”. Esse conto trata justamente de uma 
enciclopédia forjada por uma sociedade secre-
ta ao longo de gerações, que visa inventar todo 
um planeta imaginário, com seus idiomas, sua 

física, sua política, suas ciências, suas culturas. No fim 
do conto, sendo “acidentalmente” descoberta essa 
enciclopédia, Tlön (o planeta imaginário) passa a do-
minar, paulatinamente, todos os interesses terrenos. 
É justamente o que o papa Francisco combate, como 
no pronunciamento a seguir:
          “Criamos novos ídolos. A adoração do 
antigo bezerro de ouro encontrou uma nova e 
cruel versão na idolatria do dinheiro e na dita-
dura de uma economia realmente sem fisiono-
mia (...) E por que não dirigirem-se a Deus para 
que lhes inspire os seus desígnios? Formar-
se-á então uma nova mentalidade política e 
econômica, que contribuirá para transformar a 
profunda dicotomia entre as esferas econômica 
e social numa sã convivência”.
          Na literatura contemporânea, o papa Fran-
cisco leu os livros de J. R. R. Tolkien, como “O Hob-
bit” e “O Senhor dos Anéis”. Em Buenos Aires, ele 
usava personagens de Tolkien em seus sermões.
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          Gosto muito da constante preocupação do 
papa Francisco com os jovens e idosos. Durante 
um voo Roma-Rio (quando aqui esteve), ele deu 
uma entrevista aos cerca de 70 jornalistas que o 
acompanhavam e foi claro:
          “Os jovens têm algo valioso: pertencem 
a uma família, a uma pátria, a uma cultura e 
a uma fé. Portanto, têm uma riqueza que é o 
futuro de um povo. Mas, o futuro também é 
dos idosos, porque são depositários de uma 
sabedoria de vida, da história, da pátria e da 
família. Um povo tem futuro quando caminha 
com a força dos jovens e dos idosos”.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Reação do Campinense
O Campinense vem acumulando tropeços e caiu para a penúltima posição na tabela de 
classificação do Grupo A3 do Brasileiro da Série D. Hoje, o clube tem a oportunidade de 
começar uma reação na competição com uma vitória sobre o Salgueiro.   Página 16
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Candidaturas estão registradas em quatro, das seis cidades que abrigam 36 aldeias Potiguara e Tabajara

Nas Eleições 2020, 61 in-
dígenas paraibanos estão na 
disputa eleitoral em quatro 
dos seis municípios do Esta-
do onde, oficialmente, estão 
localizadas 36 aldeias das Na-
ções Tabajara e Potiguara. A 
reportagem do Jornal A União 
realizou um levantamento 
nesses seis municípios com 
base nas estatísticas do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) e 
constatou que três indígenas 
disputam cargos majoritários 
(prefeito ou vice-prefeito) e 
outros 58 tentam uma vaga 
nas câmaras municipais.

Atualmente na Paraíba 
encontram-se os Potiguara 
e os Tabajara, ambos da Na-
ção Tupi, com uma população 
indígena aproximada de 16 
mil pessoas, representando 
0,43% do total da população 
do Estado (4,039 milhões de 
habitantes de acordo com os 
últimos dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística – IBGE).

O povo Potiguara está lo-
calizado na região do Litoral 
norte com uma população de 
15.021 indígenas, de acordo 
com o censo da Funasa (2011) 
e estão distribuídos em 32 
aldeias localizados nos mu-
nicípios de Baía da Traição, 
Marcação e Rio Tinto. Já o 
povo Tabajara encontra-se 
no Litoral sul, com uma po-
pulação superior a 750 indí-
genas, distribuídos em quatro 
aldeias localizadas nas terras 
das antigas Sesmarias de Jaco-
ca e Aratagui, nos municípios 
do Conde, Alhandra e Pitimbu.

Dos 61 candidatos, 59 in-
dígenas são da etnia potiguara 
e apenas dois são tabajara. 

Essas duas candidaturas são 
para vereador no município 
do Conde, localizado na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, distante a 37 quilôme-
tros da capital e com uma po-
pulação de 25 mil habitantes. 
Os candidatos são Ednaldo 
Cacique Tabajara (PT) e Índio 
do Conde (PSB). Disputam 
uma vaga no Legislativo um 
total de 152 candidatos a ve-
reador.

Os municípios de Rio 
Tinto e Conde não registra-
ram nenhuma candidatura 
indígena a prefeito ou a vi-
ce-prefeito. Já em Alhandra 
e Pitimbu, os índios ficaram 
totalmente fora do pleito. Não 
há candidatos para as chapas 
majoritárias e nem para ve-
reador. Alhandra e Pitimbu, 
também pertencentes à Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, têm, respectivamen-
te, populações de 20 mil e 19 
mil habitantes. Alhandra está 
localizada a 32 quilômetros 
de João Pessoa e Pitimbu está 
distante a 68 quilômetros. Na 
disputa a vereador, disputam 
91 candidatos em Alhandra e 
76 em Pitimbu.

Com pouco mais de 24 
mil habitantes e distante a 
52 quilômetros da capital pa-
raibana, Rio Tinto, de acordo 
com dados da Justiça Eleito-
ral, são oito os candidatos a 
vereador autodeclarados in-
dígenas. São eles: Cacique Cal 
(Progressistas), Delosmar da 
Silva (PSC), Luan Potiguara 
(Cidadania), Manuel (Solida-
riedade), Maria Zilda (PSC), 
Peo da Galinha (Cidadania), 
Professora Guia (Solidarieda-
de) e Zé Bonitinho (PSC). Na 
cidade, 67 candidatos dispu-
tam uma vaga na câmara de 
vereadores.

Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Eleições: 61 indígenas disputam 
mandatos na Paraíba em 2020

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

O número de candidatos in-
dígenas para as Eleições 2020 no 
Brasil aumentou 26,8% em com-
paração com o pleito de 2016. Há 
quatro anos, 1.715 autodeclara-
dos índios se candidataram, ante 
os 2.176 registrados este ano.

A quantidade de candidatu-
ras indígenas corresponde 

a 0,39% do total de can-
didatos registrados junto 

à Justiça Eleitoral, percentual 
bem próximo ao tamanho dessa 
população no país. De acordo 
com o último Censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE), 0,4% dos brasilei-
ros – cerca de 817 mil pessoas 
à época – se declaravam índios. 
Enquanto a participação indíge-
na na corrida eleitoral cresceu 
26,8%, a de candidatos, em geral, 
subiu 10,7%.

Márcio Santilli, sócio funda-
dor do Instituto Socioambiental 
(ISA), destaca o engajamento 
cada vez expressivo das comuni-
dades indígenas na cena política 
brasileira e ressalta que as elei-
ções municipais são uma gran-
de oportunidade para os povos 
tradicionais.

“É crescente a participação 
dos índios nos processos político 
e eleitoral brasileiro nos últimos 
anos. Essa eleição é uma opor-
tunidade de avanço significati-
va por parte dos índios na sua 
representação local, apesar das 
condições especiais do processo 
eleitoral em meio à pandemia da 
covid-19”, avalia.

A exemplo de 2016, todos 
os 26 estados do país têm indí-
genas concorrendo para os car-
gos de prefeito, vice-prefeito ou 
vereador. O Amazonas, Estado 
que possui um terço das locali-
dades indígenas no país, desta-
ca-se com 492 candidaturas. Em 
2016, foram 355. Em seguida, 
vêm Mato Grosso do Sul (216), 
Roraima (148), Bahia (134) e Rio 
Grande do Sul (130).

Na lista dos cinco estados 
com mais candidatos, quatro 
regiões do país estão repre-
sentadas. Santilli reforça que a 
maior participação de índios nas 
eleições não é exclusividade de 
alguns estados ou etnias. “Evi-
dentemente, essa é uma presen-
ça tanto maior, quanto maior é 
a população indígena em cada 
local, como no Amazonas e em 
Mato Grosso do Sul. Mas vimos 
no Nordeste e no Sul do país, em 
várias regiões, esse movimento 

crescente de participação dos ín-
dios no processo eleitoral. Não é 
um privilégio de uma etnia, acon-
tece em relação a todos”.

Para especialistas, a eleição 
de JoêniaWapichana para de-
putada federal, representando 
o Estado de Roraima, tem um 
grande peso no crescimento de 
candidaturas indígenas neste 
ano. “É uma deputada federal 
que tem dado uma visibilidade 
muito grande à questão indígena 
e aos problemas enfrentados por 
eles em todas as regiões do país. 
O exemplo dela motiva a partici-
pação dos índios em vários esta-
dos brasileiros”, afirma Santilli.

Levantamento do Institu-
to Socioambiental (ISA) aponta 
que em 2016, foram eleitos 169 
vereadores, dez vice-prefeitos e 
seis prefeitos. Com mais candi-
datos registrados, a expectativa 
é que um novo recorde se esta-
beleça.

Baía da Traição tem dois candidatos a vice

Crescimento de 26,8% no número de candidaturas

Dos seis municípios paraibanos 
onde oficialmente estão localizadas 
as 36 aldeias indígenas do Estado 
(quatro Tabajara e 32 Potiguara), 
em apenas dois deles há registro de 
candidaturas em chapas majoritárias 
nas disputas municipais eleitorais 
deste ano. Duas candidaturas a vice
-prefeito estão em Baía da Traição e 
uma para prefeito está registrada na 
cidade de Marcação. Para vereador, 
são 24 índios disputando em Baía da 
Traição e outros 24 em Marcação.

Em Baía da Traição, que registra 
algo em torno de nove mil habitantes 
e que está localizada a 92 quilôme-
tros de João Pessoa, há indígenas 
nas duas únicas coligações que dis-
putam a prefeitura da cidade. Am-
bas candidaturas são para o cargo 
de vice-prefeito. Um deles é Josemar 
Bernardo dos Santos, mais conheci-
do como Duda do Cumaru. Filiado 
ao Cidadania, ele é agricultor, tem 
41 anos e seu partido está na coliga-
ção ‘A Força do Trabalho’, que ainda 
é composto por DEM e PSD.

O outro candidato a vice-pre-
feito de Baía da Traição é filiado ao 
Pros, que faz parceria com o PSDB 

na coligação ‘Liberta Baía’. Ele é o 
servidor público Roberto Carlos Ba-
tista, de 53 anos. Já no município de 
Marcação, a atual prefeita indígena 
Eliselma Silva de Oliveira (DEM), 
mais conhecida como Lili, tenta a 
reeleição. Ela tem 41 anos e está en-
cabeçando a coligação ‘O Progresso 
Não Pode Parar’, que ainda tem a 
participação do Cidadania. Também 
em Marcação só há dois candidatos 
na disputa pela prefeitura.

Com pouco mais de 8,5 mil 
habitantes e distante a 66 quilô-
metros de João Pessoa, Marcação 
só tem 39 candidatos a vereador 
registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral. Todavia, 24 dessas vagas 
estão sendo disputadas por candi-
datos indígenas, o equivalente a 
61,5% do total de 39 postulantes 
ao Poder Legislativo local.

São candidaturas indígenas 
para a Câmara Municipal de Mar-
cação pelo PRTB: André de Ca-
murupim, Fabiano da Estiva, Ge-
nildo da Carneira, Neném de Três 
Rios, Rafael Barreto, Samuel Gomes 
e Taiana Cândido; e pelo PSDB: Bar-
roso, Claison Gomes, Dedé Con-

cado, Gil, Irmão Zael, Mailson de 
Pirrita, Simone e Zel.

Pelo Cidadania estão os indíge-
nas Bebé Óleo do Camarão, Giliard, 
Giovane de Lima, Kelly Bernardo, 
Rafael de Camurupim e Zé Pedro. 
Ainda disputam vaga de vereador 
pelo DEM em Marcação os autode-
clarados índios Jailton, Josa e Pituca.

Na eleição para vereador em 
Baía da Traição, há o registro total 
de 66 candidatos, sendo 24 deles 
indígenas. Pelo Partido Republicano 
da Ordem Social (Pros) são candi-
datos indígenas: Aebson Macedo, 
Bira, Deraldo da Carne, Fofão, Guia 
Lima, Inês, Tânia, Toinho Feroga e 
Viludo. Pelo partido Cidadania es-
tão na disputa Comadre Guerreira, 
Joãozinho do Galego, Josimar do 
Cumaru, Nete Professora, Rafa e 
Rodrigo Santos.

Disputam mandato de ve-
reador pelo PSD os índios Eliene 
do Bento, Nego Taxista, Russo do 
Cumaru, Tiure de São Francisco e 
Wellington de Santa Rita. Por fim, 
são candidatos pelo DEM: Everaldo 
da Silva, Lu de Pompeu, Nai São 
Francisco e Ronaldo do Mel.

Dos 61 candidatos indígenas na Paraíba, 59 são da etnia potiguara e apenas dois são tabajara; 58 disputam mandatos de vereador e três estão em chapas majoritárias

Fotos: Evandro Pereira

Participação dos índios nos 
processos político e eleitoral 

brasileiro tem crescido nos 
últimos anos
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Ministério Público Federal recorreu ao TRF da 1a Região depois de ação contra o ministro ficar parada mais de três meses 

Desembargador manda juiz 
avaliar afastamento de Salles

Paulo Roberto Nett
Agência Estado

O desembargador Ney 
Bello, do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, mandou a 8ª 
Vara Federal do Distrito Federal 
julgar em caráter liminar o pedi-
do de afastamento imediato con-
tra o ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles. O recurso havia 
sido apresentado pelo Ministé-
rio Público Federal após a ação 
de improbidade movida contra 
Salles ficar mais de três meses 
parada na Justiça e enfrentar 
vai-e-vem judicial.

A Procuradoria acusa Salles 
de cometer uma “desestrutura-
ção dolosa” da política ambiental 
em uma série de atos e medidas 
durante sua gestão à frente do 
Meio Ambiente, como a exonera-
ção de servidores do Ibama que 
participaram de operação contra 
o garimpo e o esvaziamento do 
Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama).

Em sua decisão, Bello apon-
tou que vislumbrou requisitos 
para a análise do pedido de li-
minar cobrado pelo MPF, que é 
o afastamento imediato de Salles 
do cargo. “Todavia, para não in-
correr em indevida supressão de 
instância, entendo que o pedido 
deve ser analisado pelo juízo de 
origem”, afirmou o magistrado, 
que também pautou para o dia 
27 de outubro o julgamento de 
recurso da Advocacia-Geral da 
União (AGU) que resolverá o 
vai-e-vem jurídico da ação de 

improbidade da Procuradoria 
contra o ministro. O caso já foi 
remetido para Santa Catarina e 
retornou a Brasília após decisão 
de Ney Bello.

O impasse começou após o 
juiz Márcio de França Moreira, 
da 8ª Vara Federal do Distrito 
Federal, remeter o caso para a 
6ª Vara Federal de Florianópolis 
sob o argumento de que aque-
le juízo era o responsável por 
avaliar a ação contra Salles - um 
processo semelhante foi apre-
sentado contra o ministro por lá.

Os autos, no entanto, vol-
taram para Brasília após o de-
sembargador federal Ney Bello 
cassar a decisão do juiz Márcio 
Moreira, deixando a cargo da 
Terceira Turma do tribunal 
decidir o destino final da ação. 
Isso está previsto para ocorrer 
no próximo dia 27.

Graças ao vai-e-vem, a ação 
de improbidade e o pedido de 
afastamento do ministro não 
foram julgados desde que fo-
ram apresentados, há 99 dias. 
A Procuradoria listou à Justiça 
uma série de atos, omissões e 
discursos de Salles que carac-
terizariam conduta intencional 
“com o objetivo de fragilizar a 
atuação estatal na proteção do 
meio ambiente”.

A ação foi movida na es-
teira da declaração do ministro 
na reunião do dia 22 de abril, 
tornada pública pelo Supremo 
Tribunal Federal, na qual Salles 
defendeu que o governo deveria 
“aproveitar” a pandemia do novo 

coronavírus para ir “passando a 
boiada” em regulamentos e nor-
mas ambientais.

Uma das medidas listadas 
pela Procuradoria é o esvazia-
mento do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama), 
que no início do mês aprovou 
quatro mudanças no regimen-
to ambiental, sendo a principal 
delas a extinção de resolução 
que estipulava parâmetros, de-
finições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente (APP) 

no litoral e nas regiões de man-
guezais e restingas. A medida 
abre espaço para especulação 
imobiliária nas faixas de vege-
tação das praias e ocupação de 
áreas de mangues.

Além disso, a Procuradoria 
citou no pedido de afastamen-
to de Salles a exoneração de 
dois servidores e um diretor 
de fiscalização do Ibama após 
ação contra garimpeiros que 
atuavam em terras indígenas 
em Altamira (PA).

Defesa
Salles classifica a ação do 

Ministério Público Federal como 
“tentativa de interferir em políti-
cas públicas”. “A ação de um gru-
po de procuradores traz posições 
com evidente viés político-ide-
ológico”, afirmou. “As alegações 
são um apanhado de diversos 
outros processos já apreciados 
e negados pelo Poder Judiciário”.

Em manifestação enviada 
ao TRF-1 no último dia 1º, a AGU 
alegou que “não é possível con-

cluir” que o aumento do desma-
tamento no Brasil são reflexos 
de ações e atos do ministro de 
Salles à frente do Ministério do 
Meio Ambiente.

Para a AGU, “não há como se 
presumir” que os resultados ne-
gativos de desmatamento ilegal 
são relacionados com a política 
de Salles. A defesa do governo 
aponta que o aumento do cená-
rio “tem ocorrido desde 2012 e a 
gestão atual teve início somente 
em 2019”.

Wellton Máximo 
Da Agência Brasil

A Caixa Econômica Fede-
ral inicia hoje o pagamento do 
abono salarial para os traba-
lhadores nascidos em outu-
bro que ainda não receberam 
por meio de crédito em conta. 
Espécie de 14º salário pago 
a trabalhadores formais que 
recebem até dois salários mí-
nimos, o abono varia de R$ 88 
a R$ 1.045 conforme o número 
de meses trabalhados com car-
teira assinada no ano anterior.

Para trabalhadores da 
iniciativa privada, os valores 
podem ser sacados com o Car-
tão do Cidadão e senha nos ter-
minais de autoatendimento, 
unidades lotéricas e nos cor-
respondentes Caixa Aqui, além 
das agências. Segundo a Caixa, 
mais de 731 mil trabalhado-
res nascidos em outubro têm 
direito ao saque do benefício, 
totalizando R$ 565 milhões 
em recursos disponibilizados 
neste lote.

Já para os funcionários 
públicos ou de empresas es-
tatais, vale o dígito final do nú-
mero de inscrição do Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep). A 
partir de amanhã, o benefício 
fica disponível para inscritos 
com final 3.

Os trabalhadores que nas-
ceram entre julho e dezembro 
recebem o abono salarial do 
PIS ainda neste ano. Os nasci-
dos entre janeiro e junho terão 
o recurso disponível para sa-
que em 2021.

Os servidores públicos 

com o final de inscrição do 
Pasep entre 0 e 4 também 
recebem neste ano. Já as ins-
crições com final entre 5 e 9, 
em 2021. O fechamento do 
calendário de pagamento do 
exercício 2020/2021 será em 
30 de junho de 2021.

Quem tem direito
Tem direito ao abono 

salarial 2020/2021 o traba-
lhador inscrito no Programa 
de Integração Social (PIS) há 
pelo menos cinco anos e que 
tenha trabalhado formalmen-
te por pelo menos 30 dias em 
2019, com remuneração men-
sal média de até dois salários 
mínimos. Também é necessá-
rio que os dados tenham sido 
informados corretamente pelo 
empregador na Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS) 
ou eSocial, conforme categoria 
da empresa.

Recebem o benefício na 
Caixa os trabalhadores vincu-
lados a entidades e empresas 
privadas. Em todo o calendá-
rio 2020/2021, a Caixa deve 
disponibilizar R$ 15,8 bilhões 
para 20,5 milhões trabalha-
dores.

Quem trabalha no setor 
público tem inscrição no Pasep 
e recebem o benefício no Ban-
co do Brasil (BB). Nesse caso, 
o beneficiário pode optar por 
realizar transferência (TED) 
para conta de mesma titula-
ridade em outras instituições 
financeiras nos terminais de 
autoatendimento do BB ou no 
portal www.bb.com.br/pasep, 
ou ainda efetuar o saque nos 
caixas das agências.

Abono salarial é pago 
a nascidos em outubro

Candidato à reeleição no Rio

Crivella consegue liminar no TSE 
para suspender inelegibilidade
Caio Sartori
Da Agência Estado

O prefeito do Rio e can-
didato à reeleição, Marcelo 
Crivella (Republicanos), con-
seguiu liminar no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) que 
suspende sua inelegibilidade. 
Em decisão unânime do Tribu-
nal Regional Eleitoral do Rio, o 
mandatário havia sido conde-
nado a ficar inelegível por oito 
anos. O efeito suspensivo foi 
concedido pelo ministro Mauro 
Campbell Marques.

Ainda não há data para o 

recurso de Crivella ser julga-
do pelo plenário do tribunal. 
O advogado do prefeito nessa 
causa é o ex-ministro do TSE 
Admar Gonzaga, que também 
é secretário-geral do Aliança 
Pelo Brasil, partido que a famí-
lia de Jair Bolsonaro tenta criar. 
O presidente não declarou 
apoio público a Crivella, mas 
fez acenos à tentativa dele de se 
reeleger - e o prefeito, às voltas 
com uma rejeição de cerca de 
60%, tem usado imagens de 
Bolsonaro na campanha.

A condenação de Crivella 
foi dada por causa de comício 

eleitoral do filho dele quando 
tentou ser deputado federal, 
em 2018. O evento ocorreu na 
quadra da escola de samba Es-
tácio de Sá, no Centro, e contou 
com a presença de funcioná-
rios da empresa municipal de 
limpeza do Rio, a Comlurb. O 
ministro que concedeu a limi-
nar nessa segunda-feira (12), 
viu “fragilidade” nos argumen-
tos que ligam o prefeito ao su-
posto abuso de poder político.

Na esteira da decisão 
do TRE, o Ministério Público 
Eleitoral havia pedido a im-
pugnação da candidatura do 

mandatário, já que estaria des-
cumprindo decisão de ordem 
colegiado. Agora, com a liminar 
do tribunal superior, a campa-
nha volta a se enquadrar nos 
requisitos legais.

Apesar da vitória na Jus-
tiça Eleitoral, o prefeito tem 
tido dificuldades para embalar 
sua tentativa de reeleição. Ele 
aparece com menos da metade 
das intenções de voto do líder 
das pesquisas, o ex-prefeito 
Eduardo Paes (DEM), sempre 
empatado tecnicamente com 
Martha Rocha (PDT) e Bene-
dita da Silva (PT).

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Ação contra o ministro foi movida após ele ter declarado, em reunião no dia 22 de abril, que o governo deveria “aproveitar” a pandemia para ir “passando a boiada”

Audiência no Senado sobre incêndios no Pantanal
André Borges
Da Agência Estado

Em audiência pública da Co-
missão do Senado sobre incêndios 
no Pantanal, ontem, o ministro Ri-
cardo Salles, procurou minimizar a 
responsabilidade do Governo Fede-
ral sobre os incêndios recordes que 
atingem o Pantanal e disse, ontem, 
que a gestão federal é responsável 
por apenas 6% da área total do 
bioma, cabendo aos Estados do 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
a fiscalização de 94% do território.

Ele afirmou que é preciso se 
ater à “jurisdição” de cada ente na 

defesa do bioma. O Pantanal soma 
150 mil quilômetros quadrados nos 
Estados do Mato Grosso (35%) e 
Mato Grosso do Sul (65%).

A declaração de Ricardo Sal-
les, na prática, procura restringir 
a atuação do governo apenas às 
unidades de conservação federal 
e às terras indígenas, as quais so-
mam cerca de 6% do território do 
Pantanal. O ministro omite, porém, 
uma de suas principais funções à 
frente do MMA, que é gerenciar 
as ações do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (Sisnama). Salles é 
o presidente do Sisnama. Trata-se 
de uma estrutura regulamentada 

desde 1990, formada pelos órgãos 
e entidades da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 
A missão do Sisnama é justamente 
se responsabilizar pela “proteção, 
melhoria e recuperação da quali-
dade ambiental em todo o país”, 
como explica seu próprio estatuto.

Para efeitos de comparação, as 
unidades federais de conservação 
na Amazônia equivalem a 28% de 
todo o território. A ação federal, 
no entanto, não se limita apenas a 
esse território, mas procura atuar 
em todo o bioma, dado o seu papel 
de preservar a floresta e combater 
o crime na região.
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Objetivo é definir prazo para as inscrições do projeto, que vai destinar R$ 3 milhões aos atletas paraibanos

Programa Bolsa Esporte tem
reunião hoje na Vila Olímpica

A Comissão do Progra-
ma Bolsa Esporte, se reu-
nirá hoje, na Vila Olímpica 
Parahyba a partir das 9 
horas. O objetivo do encon-
tro é dá prosseguimento 
ao trabalho de publicação 
do edital, que oficializará o 
prazo para as inscrições do 
benefício que será destina-
do aos atletas, para-atletas 
e técnicos, no valor total 
de R$ 3 milhões, de acordo 
com a Lei 11.696/20, publi-
cada no mês de março deste 
ano. O Bolsa Esporte terá 
cinco modalidades: Bolsa 
de Rendimento Internacio-
nal; Bolsa de Rendimento 
Nacional; Bolsa Estudantil; 
Bolsa Institucional e Bolsa 
Representatividade.

Os contemplados que re-
ceberão o incentivo financei-
ro por meio do Bolsa Espor-
te serão, prioritariamente, 
os que fazem parte de mo-
dalidades olímpicas e para-
olímpicas reconhecidas pelo 
Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) ou Comitê Paralímpi-
co Brasileiro (CPB). Também 
terão o direito aqueles que 
fazem parte de rendimento 
das modalidades vinculadas 
ao Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) e ao Comitê 
Paralímpico Internacional 
(CPI), além das reconheci-
das pela Secretaria Especial 
de Esportes do Ministério da 
Cidadania.

“O ponto principal da 
reunião da comissão será 

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

As reclamações constantes de técnicos para justifi-
car insucesso dentro das quatro linhas não é nenhuma 
novidade no futebol brasileiro e tem se acentuado com a 
implantação do árbitro de vídeo. A cada rodada do Bra-
sileirão mais reclamações e criticas pesadas à Comissão 
de Arbitragem da CBF. No contexto, os técnicos acham 
que o VAR está tirando todo o poder do árbitro central 
do jogo com algumas intervenções questionáveis e até 
estão exigindo o áudio das conversas sobre as decisões 
tomadas.

Nas Séries B, C e D não existe o recurso eletrôni-
co, mas as reclamações são as mesmas, estas dirigidas 
apenas ao quarteto de arbitragem. O Botafogo e o Treze 
reclamaram bastante em seus jogos na primeira fase da 
Série C . A propósito, a direção do Treze anunciou que 
entraria com uma reclamação na CBF. Pelo visto ficou 
só no anúncio. Essa ladainha não tem fim, até porque 
fica mais fácil jogar pra torcida um insucesso dentro de 
campo por conta da arbitragem do que reconhecer a in-
capacidade de sua equipe ao longo dos 90 minutos.

No fim de semana passado, os técnicos Renato 
Gáucho, do Grêmio; e Mano Menezes, do Bahia, “vomi-
taram” contra o VAR e culparam a arbitragem pelos in-
sucessos em campo. Dois técnicos experientes com cur-
rículos vencedores, mas totalmente desequilibrados. A 
tecnologia veio para tornar mais justa uma partida e os 
acertos beiram os 100%. Na minha concepção o erro 
está na demora das decisões, o que gera desconforto 
e um maior questionamento. É preciso mais agilidade 
nas interpretações e nunca chegar a três ou quatro mi-
nutos para uma tomada de decisão. Claro que é preciso 
mais rapidez, parar logo o jogo e não esperar uma falta 
ou lateral para analisar o lance. Agora dar entrevista 
depois do jogo colocando na conta do árbitro de vídeo o 
resultado adverso não é sensato.

Demora do VAR
irrita os técnicos

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Triste com o que aconteceu, domingo 
passado, na sede do Botafogo, quan-
do a eleição dos conselheiros não foi 
concluída por ação da Justiça comum. 
Situação e oposição travam um cabo 
de guerra na ânsia de provar quem é o 
mais forte do lado pessoal e nunca do 
clube. A essa altura o diálogo perdeu 
feio e do jeito que caminha a divisão 
vai ser bem maior do que se imagina-
va. E quem perde? Obviamente que é 
o clube que já viveu momentos difíceis 
por conta dessas brigas. Minha gente, o 
Botafogo é muito maior do que vocês, é 
um patrimônio da cidade. Tem uma his-
tória bonita. Como é triste a gente ver 
pessoas esclarecidas se digladiando!

Triste relato

Imperatriz
Muito triste a situação 
do Imperatriz, do Mara-
nhão. A má administra-
ção do clube junto com 
a pandemia do corona-
vírus tem afetado bas-
tante e a queda para 
a Série D do Brasileiro 
já é uma realidade. Pra 
piorar, jogadores estão 
abandonando o clube.

Hamilton
O inglês Lewis Hamil-
ton vai bater o recorde 
de Schumacher. Feito 
memorável, não resta 
a menor dúvida. Esse 
domínio absoluto - são 
seis anos - da Mercedes, 
sem adversários, facili-
tou e muito essa marca. 
A Fórmula-1 não é a 
mesma há  tempo!

A pergunta tem muito sentido. O clube fez uma 
série de contratações antes de iniciar a Série C, deu 
esperança nos amistosos e até na estreia diante do 
América, em Natal, com um empate em grande 
atuação. Venceu o segundo jogo e só. Duas derro-
tas fora de casa e um empate no Amigão. Cadê a 
Raposa Feroz? Se não reagir hoje, aumenta a crise.

 Que houve com a Raposa?

para, além de tentar esti-
pular o prazo para as ins-
crições do Bolsa Esporte, 
também dar prosseguimen-
to aos editais e portarias, 
como exige a lei. Tudo está 
e será feito de forma muito 
criteriosa, sem beneficiar 
ninguém que não seja por 
mérito próprio, pois o Go-

verno do Estado tem a meta 
de fazer com que o progra-
ma funcione na sua mais 
devida isenção”, afirmou Ri-
cardo Ambrósio, coordena-
dor da comissão. 

A comissão é composta 
por sete membros, sendo 
dois representantes da Se-
cretaria de Estado da Juven-

tude, Esporte e Lazer (Sejel), 
um da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia (Seect), um do 
Conselho Regional de Edu-
cação Física (Cref), um re-
presentante das Federações 
Esportivas e dois notórios 
com saber no âmbito des-
portivo e paradesportivo. 

O Programa Bolsa Esporte vai conceder incentivos aos atletas olímpicos e paralímpicos em cinco modalidades

Foto: Marcos Russo

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

Sem torcedores

Unifacisa apresenta o elenco para
as disputas do Novo Basquete Brasil

 A equipe da Unifaci-
sa realizará, hoje, a partir 
das 19 horas, a apresen-
tação oficial do novo elen-
co, visando as disputas da 
temporada 2020/2021 
do Novo Basquete Brasil 
(NBB), por meio de um 
evento que será transmiti-
do pela TV Itararé, afiliada 
da TV Cultura, em Campi-
na Grande, cidade sede do 
time. O evento não vai po-
der contar com a presença 
de torcedores por conta da 
pandemia da covid-19, já 
que é recomendada a não 
aglomeração de pessoas 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) em locais 
fechados e abertos.

Às 17 horas, duas ho-
ras antes do evento da apre-
sentação dos novos jogado-
res, haverá uma coletiva de 
imprensa, onde o técnico 
Felipe Santana e dirigentes 
da equipe irão falar sobre 
algumas novidades para 
esta temporada, dentre 
elas, o lançamento do pro-
grama de Sócio-Torcedor. A 
coletiva poderá ser acom-
panhada pelo youtube do 
Basquete Unifacisa.

Dentro de quadra, a 
primeira partida da equipe 
paraibana pela competi-
ção nacional desta tempo-
rada, que está próxima de 
ser iniciada, será contra o 
Campo Mourão, do Paraná, 
prevista para o dia 12 de 
novembro, no Ginásio do 
Maracanãzinho, no Rio de 
Janeiro. Devido à pandemia 
da covid-19, o Conselho de 
Administração da Liga Na-

cional de Basquete anun-
ciou que o primeiro turno 
do NBB 20/21 será dispu-
tado apenas nas seguintes 
cidades: São Paulo, Mogi 
das Cruzes-SP, Brasília e Rio 
de Janeiro.

“Já estamos nos prepa-
rando há 30 dias e só está 
faltando chegar os estran-
geiros para completar o 
elenco, que será apresen-
tado através desse grande 

evento que todos poderão 
ver pela TV Itararé ou pelas 
redes sociais da emissora. 
É um grupo jovem e quali-
ficado tecnicamente e todos 
tão muito ansiosos para o 
início desse campeonato, já 
que também serão realiza-
dos alguns amistosos até a 
estreia, que será no Rio de 
Janeiro”, disse Eduardo Sha-
fer, que exerce a função de 
manager da Unifacisa.

A equipe paraibana já tem estreia marcada para o dia 12 de novembro contra o Campo Mourão, no Rio de Janeiro

Foto: Divulgação/Unifacisa
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Já o Atlético, outro representante da Paraíba na Série D, tem jogo importante fora de casa contra o Afogados

Campinense precisa vencer o
Salgueiro para sair da crise

Depois de um bom co-
meço na Série D, o Campinen-
se vem acumulando tropeços 
e caiu para a penúltima posi-
ção na tabela de classificação 
do grupo A3. Hoje, o clube 
tem a oportunidade de co-
meçar uma reação na compe-
tição com uma vitória sobre 
o Salgueiro de Pernambuco, 
a partir das 19 horas, no Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande. A arbitragem da par-
tida estará a cargo do árbitro 
alagoano, Jônata de Souza 
Gouveia, que terá como as-
sistentes os paraibanos  Ruan 
Neres Souza de Queiros e 
Luis Filipe Gonçalves Correa.

O início de semana não 
está sendo bom nos bastido-
res da Raposa. Após a derrota 
por goleada para o Atlético, 3 
a 0, o técnico Givanildo Sales 
deixou a entender que alguns 
atletas não estavam honran-
do a camisa do clube, pois 
estavam jogando sem ‘tesão’. 
O treinador chegou inclusi-
ve a pedir demissão, mas a 
diretoria não aceitou e deu 
carta branca para ele escalar 
o time com os jogadores que 
ele considere necessário.

Diante de todo esse cli-
ma de insatisfação, Givanildo 
promete hoje um time dife-
rente. “Sou um vencedor e só 
vai jogar agora no meu time 
quem tiver um perfil de ven-
cedor, e que tenha raça e de-
dicação”, disse o treinador se 
mostrando muito aborrecido 
com o comportamento de al-
guns atletas no jogo passado 
e prometendo à torcida que 
o Campinense vai se recu-
perar e se classificar para a 
próxima fase da competição. 
Diante de tanta insatisfação, 
o treinador preferiu não dar 
a escalação da equipe para 
este jogo contra o Salgueiro.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Seis partidas hoje
pelo Brasileirão

A 16a rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série A 
começa hoje com a reali-
zação de seis partidas, 
destaque para a estreia do 
técnico Vagner Mancini no 
Corinthians, que vai até a 
Arena da Baixada enfrentar 
o Athletico-PR, às 21h30. O 
líder Atlético Mineiro recebe 
o Fluminense no Mineirão, 
no mesmo horário que tem 
ainda Sport x Internacio-
nal, na Ilha do Retiro. Mais 
cedo três jogos: Palmeiras x 
Coritiba, às 18h, Grêmio x 
Botafogo, às 19h15 e Santos 
x Atlético-GO, às 20h30.

Conmebol anuncia
sorteio das oitavas

No próximo dia 23 , às 12 ho-
ras do Paraguai, a Conmebol 
sorteará as oitavas de final 
da Libertadores e a segunda 
fase da Copa Sul-Americana. 
O sorteio será transmitido ao 
vivo através da FOX, Directv, 
ESPN, CONMEBOL TV e Face-
book. Dada as recomendações 
dos organismos internacionais 
em matéria de saúde pública, 
assim como as indicações sani-
tárias do Paraguai em função 
da covid-19, não será permi-
tida a participação de forma 
presencial dos representantes 
de clubes afiliados e Associa-
ções Membro no sorteio.

Cristiano Ronaldo
com coronavírus

O atacante Cristiano Ronaldo 
contraiu o coronavírus. O jo-
gador da Juventus testou po-
sitivo em um exame e deixou 
a concentração da seleção de 
Portugal, com a qual estava 
concentrado para uma par-
tida contra a Suécia, válida 
pela Liga das Nações, ontem. 
A confirmação do teste posi-
tivo de Cristiano Ronaldo foi 
da Federação Portuguesa de 
Futebol. A entidade explicou 
que o jogador está “bem, sem 
sintomas e em isolamento”. A 
associação ressaltou, ainda, 
que os demais atletas testa-
ram negativo.

Real e Barcelona
no próximo dia 24

O primeiro El Clásico da tem-
porada 2020/21 está chegan-
do. Barcelona e Real Madrid, 
que não se encontram desde 
a paralisação do futebol pela 
pandemia da covid-19, se en-
frentam no dia 24 de outubro. 
La Liga sabe que este é um dos 
jogos da competição que cha-
ma a atenção do mundo todo 
e, por isso, marcou o duelo para 
um horário que boa parte do 
mundo poderá assistir: 16h da 
Espanha e 11h no Brasil. Barce-
lona e Real Madrid duelarão no 
Camp Nou pela sétima rodada 
de La Liga após um bom início 
de campanha na temporada. 

Curtas

Se depender do Salgueiro, 
a Raposa terá um jogo mui-
to difícil nesta quarta-feira, 
porque a equipe pernambu-
cana está invicta e na tercei-
ra colocação com 8 pontos 
e um jogo a menos do que 
o Campinense. O time vem 
de dois empates seguidos, 
0 a 0 contra o Globo e 1 a 1 
contra o Guarany de Sobral. 
O técnico português, Daniel 
Neri, virá com a força máxima 
e não tem nenhum problema 
para escalar a equipe.

Afogados x Atlético
Há meses o ambiente 

não ficava tão bom nas hos-
tes do Atlético, e não era para 
menos, afinal, o clube, depois 
de um péssimo começo de 
Série D, vem de duas vitórias 
seguidas no Perpetão, que 
levaram a equipe da lanter-
na para a quinta posição do 
grupo, agora com 6 pontos. 
Nesta quarta-feira, o time 
vai encarar o Afogados de 
Pernambuco, a partir das 20 
horas, no Estádio Vianão, em 
Afogados de Ingazeira. O trio 
de arbitragem para esta par-
tida será comandado pelo 
árbitro alagoano, Helder Bra-
sileiro de Aquino, auxiliado 

pelos pernambucanos Bruno 
César Chaves Vieira e Daniele 
de Andrade Felipe.

Apesar da grande vitória 
no último domingo por 3 a 0 
sobre o Campinense, o técni-
co Ederson Araújo não quer 
nem saber de clima de eufo-
ria no elenco do Trovão Azul. 
Segundo ele, o clube ainda 
precisa de muitos pontos 
para brigar pela classifica-
ção, por causa dos primeiros 
resultados na competição.

Ederson Araújo só terá 
um desfalque para esta par-
tida, Paulinho, que levou o 
terceiro cartão amarelo. O 

time deverá ser o mesmo 
que começou o jogo contra 
a Raposa.

O Afogados está uma po-
sição atrás do Atlético, com 
6 pontos, mas com um jogo 
a menos. O time vem de uma 
derrota para o América-RN 
por 3 a 1. O técnico Adelmo 
Soares não gostou do adia-
mento da partida contra o 
Salgueiro, que agora só será 
disputada no dia 28 deste 
mês. Por esse motivo, o clube 
está há 10 dias sem jogar e 
quer fazer valer o mando de 
campo para voltar a vencer 
na competição.

Depois de se enfrentarem no domingo passado, Campinense e Atlético têm jogos importantes pela Série D do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira

Foto: Gabriela Sávio/Atlético

Após a vitória sobre o 
Ferroviário, o Botafogo ini-
ciou, ontem, a preparação 
para a próxima partida, se-
gunda-feira, às 20 horas, con-
tra o Manaus, na Arena Ama-
zonas. O clima que era de total 
pressão, agora deu uma tré-
gua e cedeu lugar a esperança 
de dias melhores. O elenco e 
a comissão técnica procuram 
se distanciar ao máximo do 
conturbado momento político 
que atravessa o clube, em épo-
ca de eleições.

O elenco voltou a treinar 
ontem nos dois expedientes. O 
treinador ficou feliz com o de-
sempenho da equipe no jogo 
contra o Ferroviário, mas acha 
que precisa melhorar muito 
para chegar em um nível ideal.

"Foi uma grande vitória, 
onde a equipe foi superior o 
tempo inteiro, criou as opor-
tunidades e desta vez trans-
formou duas delas em gols. 
Agora é continuar nesse cres-
cimento. Os novos jogadores 
parecem estar mais familiari-
zados com o grupo e renden-
do um melhor futebol, o que 

é normal, pelo pouco tempo 
que estão no elenco. A direto-
ria continua tentando reforçar 
ainda mais o grupo, para que 
cheguemos fortes na disputa 
por uma das vagas à próxima 
fase", disse o treinador.

E confirmando o que Ro-
gério disse, o clube apresen-
tou ontem o atacante Cristian 
Dal`Bello, de apenas 20 anos. 
O atleta é uma grande revela-
ção do Brasil de Pelotas, time 
que já foi dirigido por Zim-
mermann. Hoje, os treinos 
serão também em dois expe-
dientes. Pela manhã, os joga-
dores farão testes para con-
vid-19, a partir das 9 horas da 
manhã. Em seguida, fazem um 
treino leve. Na parte da tarde, 
haverá um treino técnico-táti-
co. A logística para o jogo em 
Manaus ainda não foi definida, 
e o time tem agendado treinos 
até a sexta-feira à tarde.

Treze
Por causa da logística 

difícil para vir de Imperatriz 
para Campina Grande, o Tre-
ze só retoma aos treinos, no 
Presidente Vargas,  a partir 
desta quarta-feira. O tempo 
é curto até o próximo jogo 

do Galo, que será no sába-
do, às 19 horas no Amigão, 
contra o Santa Cruz, primei-
ro colocado do grupo A com 
21 pontos. A terceira vitória 
seguida, conseguida no últi-
mo domingo contra o Impe-
ratriz, levou o time a subir 
ainda mais na tabela de clas-
sificação e já é o quinto com 
13 pontos, 1 apenas a menos 
do que o quarto colocado do 
G4, o Ferroviário, que tem 

14 pontos. Apesar do bom 
momento que atravessa a 
equipe, o técnico Márcio Fer-
nandes espera bem mais da 
equipe nos próximos jogos.

"Nós estamos em um 
crescimento e atingimos o 
que planejávamos, mas ago-
ra temos que manter a regu-
laridade, para poder brigar 
pela ponta da tabela. O jogo 
contra o Santa Cruz será 
muito difícil. É uma equipe 

forte, líder do grupo e na 
partida de ida perdemos por 
3 a 2 em Recife, agora é che-
gada a hora de nós fazermos 
valer o mando de campo e 
conseguir uma vitória para 
arrancar de vez para o G4", 
disse o treinador, que já 
sabe que não poderá con-
tar com o lateral direito 
Léo Pereira contra a Cobra 
Coral, expulso no jogo do 
Maranhão.

Técnico vê o Belo em ascensão na Série C
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Josemarphotopress

Para o técnico do Botafogo, a vitória sobre o Ferroviário, no sábado passado, deu mais confiança ao elenco



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA

(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
A Câmara Municipal de Alhandra, localizada na Praça Nossa Senhora da Assunção n.º 06 - 

Centro -  Alhandra/PB, através do presidente da Comissão Permanente de Licitação, constituída 
pela Portaria n.001/2020 de 27 de Julho de 2020, faz saber a todos os interessados, da presente 
chamada pública, na forma disciplinada no Artigo 24, Inciso X, da Lei n° 8.666/93 e alterações pos-
teriores que tem por finalidade Aquisição de imóvel (terreno) para as futuras instalações da escola 
legislativa, Garagem e arquivo do legislativo. As propostas deverão ser protocoladas na Câmara 
Municipal de Alhandra-PB, até o dia 26/10/2020 as 12:00hs. O edital e anexos serão disponíveis no 
sitio oficial da Câmara Municipal: http://www.cmalhandra.pb.gov.br/ ou na sala da CPL no endereço 
acima descrito, nos horários de 08h00min: às 12h00min.

Alhandra 09 de outubro de 2019.
JOSÉ MARIA RODRIGUÊS DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de materiais destinados ao enfretamento do COVID-19, a fim de atender 
as demandas de acordo com os ofícios 251/2020 e 293/2020 da Secretaria de Saúde de Areia/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00116/2020. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00332/2020 - 09.10.20 - ZE-

ARLINDO CONSTRUÇÕES - R$ 4.770,00; CT Nº 00333/2020 - 09.10.20 - QUALIFIBRA INDUSTRIA 
E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LT - R$ 54.400,00; CT Nº 00334/2020 - 09.10.20 
- NORDESTE SERVICO DE INSTALACAO DE PORTAS E COMERCIO DE FERRA - R$ 9.240,00; 
CT Nº 00335/2020 - 09.10.20 - GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 7.955,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de máscaras N95 para atender a nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n° 
07/2020 destinado ao enfrentamento do COVID-19, com fulcro na lei 13.979 de 06 de fevereiro 
de 2020. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00117/2020. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00336/2020 - 09.10.20 - 

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 1.620,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Outubro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICO E MOBILIÁRIO/
UTENSÍLIOS) COM BASE NO CONVÊNIO Nº 11903.620000/1140–02, PARA EQUIPAR O POSTO 
DE SAÚDE DA SERRA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 13 de Outubro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, às 13:00 horas do dia 16 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ALAGOA NOVA–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 139/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 Às 13;00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 98135–6823. E-mail: licitacaoalagoanova@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 13 de outubro de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, às 13:00 horas do dia 15 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, para: LOCAÇÃO 
DE CAMINHÕES CAÇAMBAS BASCILHANTE E MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 
MAQUINA RETROESCAVADEIRA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Municipal nº 139/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 Às 13;00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 98135–6823. E-mail: licitacaoalagoanova@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 23 de Setembro de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Outubro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição Emergencial de Material de Construção, 
Hidráulicos, Elétrico e Pintura visando atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal 
Pe. Alfredo Barbosa no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo SESCAB. 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 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3120. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 11 de Junho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00074/2020

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 DP00074/2020, 
que objetiva: Locação de salas no Shoping Conde para funcionamento do depósito do almoxarifado 
e da farmácia central; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 34.380,00.

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 DP00074/2020. OBJETO: Locação de salas no Shoping 

Conde para funcionamento do depósito do almoxarifado e da farmácia central. FUNDAMENTO LE-
GAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Departamento 
de Compras. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 01/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: Contra-
tação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedos de diversas Ruas localizadas na Zona Rural e Urbana do 
Município de Cacimba de Dentro/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e AD-
JUDICO o seu objeto a: CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - R$ 497.317,07. 

Cacimba de Dentro - PB, 02 de Outubro de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos ser-

viços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos de diversas Ruas localizadas na Zona 
Rural e Urbana do Município de Cacimba de Dentro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00002/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CACIMBA DE DENTRO/PB E FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/CESSÃO ONEROSA 
DE BONUS DE ASSINATURA DO PRE–SAL) – 07.000 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
– 15.451.1029.1064/15.451.1034.1991 – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 01/04/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00090/2020 - 02.10.2020 - CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E 
LOCACOES EIRELI - R$ 497.317,07.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de CONS-
TRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – PORTE I, localizada no Distrito de Barreiros, 
às margens da PB 111 – CACIMBA DE DENTRO/PB, objeto da Proposta nº: 12011.6630001/18–002 
– MINISTÉRIO DA SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI - R$ 526.647,39. E, convocamos a empresa 
em epígrafe 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. 

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Outubro de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação em Paralele-
pípedos de várias ruas na zona urbana, neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Casserengue: 4490.51.99 – Obras 
e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00031/2020 - 07.10.20 - JOSEILDO BATISTA DE 
MORAIS - R$ 47.100,08.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, s/n – Centro – Casserengue/PB, às 10h00min do dia 30 de outubro de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) veículo, 
tipo passeio, 0 (zero) KM, para a Câmara Municipal de Casserengue/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. In-
formações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 98119-1772. Edital: http://cmcasserengue.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 13 de outubro de 2020 
GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020

O Prefeito do Município de Cuité comunica que HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data a o 
objeto desta licitação, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MU-
NICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES NESTE MUNICÍPIO, em favor da empresa MATRIX 
CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 18.920.924/0001-71 com o valor total de R$ 425.122,42. Em con-
sequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos 
do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 desta lei

Cuité/PB, 13 de outubro de 2020.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: Prestação de serviços 
médicos para atender as necessidades da Policlínica desta cidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DERMOESTETICA – CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA 
EIRELI - R$ 7.500,00; GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA., OBST. E COLPOSCOPIA 
EIRE - R$ 7.500,00; M & L SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - R$ 7.500,00.

Dona Inês - PB, 05 de Outubro de 2020
TARCIANA LUCENA NUNES 

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Policlínica desta 

cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Dona Inês:15.150 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.302.0176.2068, ,10.301
.0171.2067,10.301.0171.2083.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PAR-
TES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00033/2020 - 06.10.20 
- DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI - R$ 7.500,00; CT Nº 
00034/2020 - 06.10.20 - GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA., OBST. E COLPOSCOPIA 
EIRE - R$ 7.500,00; CT Nº 00035/2020 - 06.10.20 - M & L SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - R$ 7.500,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020

A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº. 008/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO 
PUBLICO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE

GURJÃO-PB. Data de abertura: 30/10/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e 
demais documentos pertinentes estarão à disposição no site: www.tce.pb.gov.br ou no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. 
Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 13 de outubro de 2020
Diêgo Gurjão Ramos

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados a republicação da Licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº. 007/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE MURO 
DE ENTORNO DA UBS NA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO NO MUNICÍPIO DE GURJAO 
marcada com Data de abertura: 16/10/2020 às 10h00min (Horário Local) fica republicada para a 
Data de abertura: 30/10/2020 às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site: www.tce.pb.gov.br ou no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações 
através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 13 de outubro de 2020
Diêgo Gurjão Ramos

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR
REF: TOMADA DE PREÇOS 07.2019.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 9,06% nas planilhas 

iniciais, acarretando assim no aditivo do valor contratado de R$ 34.699,91 (Trinta e Quatro Mil 
Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Um Centavos) ao inicialmente contratados no 
valor de R$ 383.169,61 (Trezentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Ses-
senta e Um Centavos), conforme planilha de adequação em anexo, totalizando a importância de 
R$ 417.869,52 (Quatrocentos e Dezessete Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta 
e Dois Centavos), representados por um percentual de 19,77% (dezenove vírgula setenta e sete 
por cento), objetivando Contratação de empresa no ramo pertinente para Reformas e Ampliações 
das Escola Municipal Raimundo Asfora no Bairro Clovis Bezerra e da Escola Municipal Raimunda 
Ribeiro da Silva no São José, conforme material em anexo

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

JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução da obra, houve a necessidade de ajustar os quantita-
tivos de alguns itens da planilha contratada originalmente, em razão da demanda da administração 
municipal em executar melhorias adicionais na execução da obra.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 13.10.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

14h00min (horário de Brasília) do dia 27 de Outubro de 2020, através do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo tipo 
Micro ônibus para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Proposta 
do Ministério da Saúde de nº 13844.779000/1190-01, mediante edital e seu termo de referência. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.
comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 13 de Outubro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00024/2020. OBJETO: Aquisição de teste rápido 
COVID–19, IGG, IGM para a Prefeitura Municipal de Igaracy – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 09/10/2020.

                                                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00018/2020

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto N° 9.312/2018.

OBJETO: Contratação de empresa para propositura de análise e procedimentos para identificar, 
junto a receita federal do brasil – rfb, o encontro de contas previdenciário necessários a estabi-
lidade fiscal do município de  Ibiara, pela contratação direta com a empresa PAIVA & BARROS 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, cadastrada no CNPJ nº 24.929.831/0001-00, com o valor global 
de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em  09 de Outubro de 2020. 

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 
inciso II da Lei nº 8.666/93, e Decreto N° 9.312/2018 e do parecer jurídico exarado no referido 
processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo 
em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00018/2020, HO-
MOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, Contratação de empresa para propositura de análise e 
procedimentos para identificar, junto a receita federal do brasil – rfb, o encontro de contas previ-
denciário necessários a estabilidade fiscal do município de  Ibiara, a empresa PAIVA & BARROS 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, cadastrada no CNPJ nº 24.929.831/0001-00, com o valor global 
de R$ 9.000,00 (nove mil reais).  

             Ibiara, em 09 de Outubro de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratação de empresa para propositura de análise e procedimentos para 
identificar, junto a receita federal do brasil – rfb, o encontro de contas previdenciário necessários a 
estabilidade fiscal do município de  Ibiara, dispensa de licitação 00018/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, cadastrada no CNPJ nº 

24.929.831/0001-00
OBJETO: Contratação de empresa para propositura de análise e procedimentos para identificar, 

junto a receita federal do brasil – rfb, o encontro de contas previdenciário necessários a estabilidade 
fiscal do município de  Ibiara. 

VALOR GLOBAL R$: 9.000,00 (nove mil reais).   
PRAZO: 31.12.2020.  

Ibiara - PB, em 13 de Outubro de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 00005/2020, para o dia 27 
de Outubro de 2020 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Professor José 
Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 14 de Outubro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 126/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 

– EPP, CNPJ nº 09.478.023/0001-80.
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, para atender as necessidades das 

Unidades Básicas de Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 46.624,60 (Quarenta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta 

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

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

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00032/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00032/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada, para realização de 
Exames de Endoscopia e Ecocardiograma, para atender pacientes do Município de Ingá, no dia 
28/10/2020 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 
160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 27/10/2020.

 Ingá(PB), 13 de outubro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 044300/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.026/2020
DATA DE ABERTURA: 28/10/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIO-

LÓGICOS E INSUMOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através da Pregoeira Oficial, Srª Rafaela Pontes Savino, nomeada 

pela Portaria nº 035/2020, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava 
prevista para o dia 15/10/2020 às 09h:30min, remarcando a sessão para o dia 28/10/2020 às 
09h:30min, por motivos administrativos. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o novo número da licitação 
839969 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira 
e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, 
no Fone: 83. 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com.

João Pessoa, 13 de Outubro de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna  

público que requereu a SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia para 
REFORMA DA PRAÇA ALTO DO MATEUS, localizada no Bairro do Alto do Mateus, no Município 
de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 81001/2020
GN 2350-15
Data: 13 de outubro de 2020
Contrato de Empréstimo Nº 4444 OC/BR
Edital Nº: 82001/2020
1. O Município de João Pessoa recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvol-

vimento - BID, relativo ao custo do Programa João Pessoa Sustentável e pretende aplicar parte dos 
recursos desse empréstimo em pagamentos elegíveis nos termos do Contrato para atualização e 
complementação da base cartográfica digital, do cadastro territorial multifinalitário, da planta de valo-
res genéricos e a implantação sistemas de informações geográficas do Município de João Pessoa/PB.

2. O Município de João Pessoa – PB doravante denominado “Contratante”, solicita propostas 
fechadas de Concorrentes elegíveis para a execução dos Serviços referidos no Item 1 acima e 
descritos no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

3. A documentação completa relativa à licitação pode ser inspecionada e adquirida no Portal da 
transparência do Município de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes?id=5077por qualquer interessado.

4. As propostas deverão ser apresentadas na Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro dos 
Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – Paraíba, 
no dia 28 de novembro de 2020, às 10:00hs, onde será realizada a sessão pública de abertura  das 
propostas, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.

5. Os Serviços devem ser executados no Local de Execução: Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 
2051, Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João 
Pessoa - Paraíba, conforme descrito no Termo de Referência.

João Pessoa, 13 de outubro de 2020.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
E R R A T A

A Prefeitura de Livramento/PB, vem através de sua Gestora tornar público que ocorreu uma 
cincada na digitação do extrato da ratificação e do extrato do contrato nº 184/2020, ambos oriundos 
da Dispensa de Licitação nº DV014/2020, publicada nos seguintes meios de comunicações: Boletim 
Oficial do Município de Livramento (Edição-Extra de 03/09/2020 – Fl. 1); Jornal A União da Paraíba 
(Edição de 10/09/2020 – Fl. 19); Diário Oficial da Paraíba (Edição de 10/09/2020 – Fl. 33). Portanto 
na parte do objeto onde se LÊ:Prefeitura Municipal de Coremas,LEIA-SE: Prefeitura Municipal de 
Livramento. Sem mais para o momento. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 09 de outubro de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da pre-

sidente e pregoeira oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, 
TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Eletrônico nº 00029/2020, marcados para 14/10/2020, 
ás 09h30min, tendo em vista algumas alterações que será realizada no presente edital, fica adiada 
“SINE DIE”.

Lagoa Seca – PB, 13 de Outubro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADO:NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI.

Após pesquisa de preço realizada pela prefeitura de Piancó, constatou-se que o item Teste 
rápido Corona Vírus IGM e IGG do contrato 01.070/2020, está sendo comercializado pelo valor 
de R$ 20,00 (vinte reais).Determino, portanto, a suspensão do contrato 01.070/2020, enquanto 
tramita o processo de reequilíbrio econômico financeiro, evitando assim maiores prejuízos ao erário 
público. A Suspensão da execução será de até 15 (quinze) dias, iniciando-se no dia 13/10/2020 e 
se encerrando no dia 27/10/2020, para a devida resolução do processo de reequilíbrio econômico 
financeiro, prazo este, podendo ser prorrogado por até igual período. 

Piancó-PB, 13 de outubro de 2020.
Setor de Gestão de Contratos

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

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00005/2020. OBJETO: Contratação de Empresa Jurídica 

Especializada para Implantação de Pavimentação Na Rua Juiz Rodrigues Seixas No Município de 
São João do Rio do Peixe–pb. 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: CHS-
Construção e Serviços Ltda - CNPJ 07.638.122/0001-57. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922.

São João Rio do Peixe - PB, 13 de Outubro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00013/2020

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 DV00013/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA ME - R$ 44.300,48.

São João Rio do Peixe - PB, 13 de Outubro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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

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: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVI-
MENTAÇÃO NA RUA JUIZ RODRIGUES SEIXAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO 
PEIXE–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - R$ 282.321,85.

São João Rio do Peixe - PB, 13 de Outubro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RE-

FORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de São João Rio do Peixe SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRU-
TURA 15.451.1006.1058 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000 RECURSOS ORDINARIOS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João 
do Rio do Peixe e: CT Nº 00165/2020 - 13.10.20 - GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA ME - R$ 44.300,48.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO 

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica a suspensão da Tomada de Preços nº 
00002/2020, que objetiva: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços 
de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, bem como a prestação dos 
serviços de varrição, capinagem e pintura de meio fio no Município de São Sebastião do Umbuzei-
ro – PB, conforme Projeto Básico de Engenharia. Justificativa:Suspensão imediata a continuidade 
do procedimento licitatório, da forma em que se encontra, devendo esta Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) se abster ou permitir que se pratique quaisquer novos atos, bem como em relação ao 
contrato dele resultante, até a decisão da Egrégia Corte de Contas deste Estado da Paraíba quanto 
ao mérito do Processo Administrativo no TCE-PB sob o Nº 62995/20 da subcategoria Denúncia. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço:  Rua Frei 
Fernando, S/N, Centro, São Sebastião do Umbuzeiro (PB), ou através do telefone (83) 3304-1222.

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 09/10/2020.
Leandro Augusto Alves Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00002/2020, que objetiva: EXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA – PADRÃO 
FNDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: M. J. 
B. PAIXÃO EIRELI - R$ 3.379.122,41.

São José do Sabugí - PB, 13 de Outubro de 2020
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO REPUBLICAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 076/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de 

Outubro de 2020, ás 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto:Aquisição de equipamentos 
permanentes (máquinas de panificação), para atender as necessidades da Padaria Escola deste 
Município, a cargo da Secretaria de Assistência Social, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontrar-se-á 
disponível no site do Portal de compras públicas, no portal de transparência em www.sousa.pb.gov.
br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB  13 de Outubro de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 09/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 19 de Novembro de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Concorrência. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais van-
tajosa será a de menor preço global, para Construção da Casa de apoio do Município de Sousa, 
na capital João Pessoa/PB. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na sala da CPL, 
no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no endereço 
supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 13 de Outubro de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 10/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 19 de Novembro de 2020, ás 11h30min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Concorrência. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma UBS, no distrito da Lagoa dos 
Estrelas, Município de Sousa/PB. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na sala 
da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 13 de Outubro de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 11/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 20 de Novembro de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Concorrência. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Praça Pública no Bairro Projeto 
Mariz, denominada “Praça da CEHAPE”, Município de Sousa/PB. Os interessados poderão ler ou 
retirar cópia do edital na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 13 de Outubro de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
 AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
A presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público 

para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00006/2020, que tem como objeto: contratação de empresa especializada para construção de quadra 
poliesportiva no Município de Santa Luzia-PB, que a sessão de abertura dos Envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 16 de outubro de 2020 às 08:00hs (hora local), na sala da comissão 
de licitação, na sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro 
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP Nº 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 13 de outubro de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
EXTRATO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, através da sua Presi-

dente, torna público aos interessados o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços que 
objetiva: Contratação de empresa especializada para reforma da Praça Maria Celina Medeiros Vilar 
no Município de Santa Luzia–PB. Consideradas as observações apontadas durante o processo e 
analisados os elementos apresentados, passou a informar a classificação do licitante abaixo após 
a análise das propostas de preços, conforme abaixo:  1° LUGAR: CONSULTORIA E CONSTRU-
COES SANTA LUZIA LTDA - Valor Total: R$ 146.974,36. Considerações da comissão: Licitantes 
Desclassificados por não atender o instrumento convocatório: CONSTRUTORA H S EIRELI - apre-
sentou preços diferentes em itens iguais na planilha (itens: (1.3-2.2); (1.4-2.3); (1.5-2.4); (1.6-2.5); 
(1.7-2.6); Apresentou planilha de composição de custos divergente para a planilha orçamentária; 
e não apresentou composição dos encargos sociais; AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - apresentou planilha orçamentária divergente do orçamento do projeto; não apresentou 
cronograma; não apresentou composição de custos; não apresentou composição de BDI e não 
apresentou composição dos Encargos Sociais.  Considerado as observações apontadas durante 
o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se 
o seguinte resultado: Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: CONSULTORIA 
E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA, Valor Total: R$ 146.974,36 (cento e quarenta e seis mil, 
novecentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede 
temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de 
Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias 
úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

Santa Luzia/PB, 13 de outubro de 2020.
MARIA DO SOCORRO NÓBREGA CABRAL

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO E NOVA DATA DE ABERTURA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00014/2020

O município de São José do Bonfim/PB, torna público sobre o esclarecimento sobre o presente 
procedimento licitatório tem o escopo aquisição de peças para os veículos das diversas secretarias 
e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. O 
Pregão Eletrônico nº. 00014/2020 foi publicado no dia 30 de setembro de 2020, com a data de 
abertura do certame marcada para o dia 14 de outubro de 2020, as 14h:30. No dia 07 de outubro 
de 2020, a empresa ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA, CNPJ sob nº 13.365.229/0001-71 
e Inscrição Estadual nº 255.131.303.119, domiciliada na Avenida Sandra Maria n° 335 Sala 1,2 e 
3, Jardim das Belezas, Carapicuíba, estado de São Paulo, CEP 06315-020, solicitou pedido de 
esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 00014/2020, encaminhado, via correspondência 
eletrônica no portal www.portaldecompraspublicas.com.br. Por todo o exposto CONHEÇO DA 
IMPUGNAÇÃO, uma vez que presente os requisitos de admissibilidade e, no mérito DEFERIR a 
impugnação em epígrafe interposta pela empresa ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA, CNPJ 
sob nº 13.365.229/0001-71, alterando assim o edital no seu termo de referência. Tendo em vista 
que houve alteração no edital, também a data de sua abertura anteriormente marcada para o dia 
14/10/2020 às 14:30, ficando desde já adiada para o dia 27/10/2020, às 14:30. O novo Edital com 
as devidas alterações ficará disponível no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Publique-se 
e intima-se como de estilo.

São José do Bonfim – PB, 08 de outubro de 2020.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação 

sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
realização de serviços médicos para exames de ultrassonografias, Tomografias computadorizada, 
Densitometria Óssea, Biópsias, Radiologia geral, Mamografia e entre outros para o Município de 
São José do Bonfim/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:00 horas do dia 
28/10/2020. Data e horário do início da disputa: 08:10 horas do dia 28/10/2020. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto 
Municipal de N° 019/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas 
– www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão 
ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua 
José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 13 de outubro de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00002/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 09:00 horas do dia 29 de Outubro de 
2020, licitação modalidade Chamada Pública, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas 
e profissionais especializado por meio de credenciamento para prestação de serviços consultas, 
exames, pequenas cirurgias entre outros serviços médicos para o Município de São José do Bon-
fim /PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: portaria nº 1.286/1993 do 
Ministerio da Saúde, Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 13 de Outubro de 2020.
Joseildo Alves Monteiro
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020, que objetiva: 
Aquisição(ões) de Veículo(s) Novo [veículo a motor de propulsão antes de seu registro e licenciamen-
to fornecido pelo próprio Fabricante e/ou Concessionária autorizada] do tipo: PASSEIO, destinado 
ao Fundo Municipal de Saúde deste município; ADJUDICO o seu objeto a: GIVEL – GIVALDO 
VEICULOS LTDA - R$ 50.800,00.

Sertãozinho - PB, 09 de Outubro de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃOFRACASSADA
PREGAO ELETRONICONº 09/2020

Torna público através daCPL,que a Sessão Pública realizada, às 09:00horas do dia 09/10/2020, 
na modalidade SUPRACITADA, do tipo menor preço, para: Aquisição(ões) de Veículo(s) Novo [ve-
ículo a motor de propulsão antes de seu registro e licenciamento fornecido pelo próprio Fabricante 
e/ou Concessionária autorizada] do tipo: AMBULÂNCIA do TIPO A – DE SIMPLES REMOÇÃO, 
conforme discriminação pertinente no Instrumento Convocatório, destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde CNPJ n 11.958.034/0001–00 – CNES: 6461212 deste município, em conformidade a PRO-
POSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Número DA PROPOSTA: 
11958.034000/1200–01., foiFRACASSADA. Fundamento legal: Lei 10.520 de 2002 subsidiada pela 
Lei federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e Decreto Federal nº 10024/19 . Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83)  991765042 whatsapp.
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

SERTÃOZINHO- PB, 09de outubrode 2020.
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 00150/2019
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de 

Direito Privado, com sede na Rod. BR-230, N° 11034 Sala 102, Bairro Renascer - Cabedelo/PB - 
CEP N° 58.108-012, inscrita no CNPJ nº 07.750.950/0001-82.

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO ao valor do Contrato 
nº 00150/2019 firmado entre as partes, em 20/12/2019, nos termos previstos em sua Cláusula 
Segunda, Parágrafo Segundo: “ 2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de 
acordo com o disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. A duração do Contrato, obedecerão 
ao disposto no artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93, podendo o mesmo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos.

DO ACRÉSCIMO: O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 414.966,68 (Quatrocentos e 
quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), sendo que somado 
ao contrato original totalizará um valor R$ 3.606.029,33 (três milhões, seiscentos e seis mil e vinte 
e nove reais e trinta e três centavos) correspondente ao aditamento de aproximadamente 13,00% 
ao valor do contrato.

FUNDAMENTO: O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, alínea, inciso II, 
combinado com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Contrato de Repasse N° 868570/2018/MCIDADES/CAIXA
02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.1004.1019 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou pa-

ralepipedo) 
23.695.1037.1026 - Implantação de Infraestrutura Turística
27.812.1013.1030 - Implantação de Infraestruta Esportiva
27.813.1013.1031 - Construção de Uma Ciclovia
27.812.1013.1033 - Construção de Pista Para Caminhada
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras e 

Instalações.
DATA DO TERMO ADITIVO: 01 de setembro de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00019/2020. OBJETO: Execução dos Serviços de Construção 

de Um Galpão Na Feira Livre, Neste Município. 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: Construtora Imperial Eireli - CNPJ 33.777.036/0001-35. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Edifício Mel Shopping - Piso Superior - Sala 
218 - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 8146-1430.

Sapé - PB, 13 de Outubro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00020/2020. OBJETO: Execução dos Serviços de Reforma 

Na Av. Renato Ribeiro Coutinho, Neste Município. 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: Construtora Imperial Eireli - CNPJ 33.777.036/0001-35. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Edifício Mel Shopping - Piso Superior - Sala 
218 - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 8146-1430.

Sapé - PB, 13 de Outubro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:32 horas do dia 26 de Outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA 
– CONVÊNIO Nº 00036/20020. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 13 de Outubro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÁGUA 
MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO 
Nº 00036/20020. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 13 de Outubro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 26 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARNES E 
DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO 
Nº 00036/20020. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 13 de Outubro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 026/2020 
Processo nº 162/2020

O Município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados 
que às 09:30 do dia28 de outubro de 2020, realizará o Pregão Presencial, visando oREGISTRO 
DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE SEMAFÓRICA, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SUPE-
RINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.O 
Edital poderá ser retirado na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Santa Rita, PB, RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, 
CENTRO, SANTA RITA, PB - CEP 58300-270, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do 
link http://licitacoes.santa rita.pb.gov.br/category/editais/.

Santa Rita, 13 de outubro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto:Aquisição 
de equipamentos para gestão de resíduos sólidos para o Município de São José de Piranhas 
– PB. Abertura das propostas: dia 26de 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 do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 13 de Outubro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto:Aquisição 
de material de trânsito, para atender as demandas do DEMUTRAN (Departamento Municipal de 
Trânsito) da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 26 
de Outubro de 2020 às 13h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico 
www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 13 de Outubro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

 AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 101/2020

REGISTRO Nº 20-01321-8

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - JOÃO 
PESSOA - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 30 de outubro 
de 2020 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 13 de outubro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 100/2020

REGISTRO Nº 20-01316-0
OBJETO: RECONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA E.E.E.F AUGUSTO DOS ANJOS, 

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

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 30 de outubro 
de 2020 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 13 de outubro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 099/2020

REGISTRO Nº 20-01323-5
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO ALBERTO COUTO MAIA, RUA ARNALDO 

CORREIA DE SIQUEIRA (TRECHO II) E RUA LUZIA GAUDÊNCIO DE QUEIROZ, NO BAIRRO 
DO LIGEIRO, EM CAMPINA GRANDE - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 30 de outubro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 13 de outubro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2020

 UASG 925302 - Nº da licitação no COMPRASNET: 90126/2020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA para conhecimento dos interessa-
dos que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que realizará segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 27/10/2020 às 9h (nove 
horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SANEANTES, destinado ao Complexo Hos-
pitalar de Doenças Infecto-Contagiosas Dr. Clementino Fraga - CHCF, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00793-9
                                                                              João Pessoa, 13 de outubro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 27/10/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

Contratação de serviços de empresa especializada em realização de cursos de capacitação e 
qualificação profissional, destinado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
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, 1° andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro CGE Nº 20-00452-3.
João Pessoa, 13 de outubro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

 

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 54
O Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

por meio da Portaria nº 1301 de 28 de novembro de 2020, publicada no D.O.E de 05 de dezembro 
de 2020, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a)Representante da Empresa CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E 
EDITORA,a fim de comparecer perante esta Comissão no dia 19 de outubro de 2020, às 08:30h, 
com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO(A) 
em sede de Processo de Sindicância n° 0027988-7/2019, Processo de Instrução 0029509-7/2019, 
que tem por objetivo apurar denúncia de supostas irregularidades na prestação de serviços sem 
cobertura contratual.

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

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

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

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

João Pessoa, 13deoutubrode 2020.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 55
O Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

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

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

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

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

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

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

João Pessoa, 13deoutubrode 2020.
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 56
O Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

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

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

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

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

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

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

João Pessoa, 13deoutubrode 2020.
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância

SINDICATO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA CNPJ: 
24.507.915/0001-56

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Árbitros (SINAFEP), no uso das atribuições conferidas pelo 

Estatuto Social, nos Artigos: 12, Parágrafo Único, Parágrafo 13, 16 e Artigo 18 Letras C e D.
Ordem do dia, apreciação do Conselho Fiscal.
RESOLVE:
CONVOCA a todos os Associados, quites com suas obrigações, para uma Assembléia Geral 

Ordinária, a ser realizada no dia 20 de Outubro de 2020, às 19h00min, EMEF – PROFESSORA 
MARIA ANUNCIADA BEZERRA, Situada na Rua José Nogueira Pereira, nº. 96, Bairro Três Irmãs, 
CEP: 58.423-215 Campina Grande-PB. 

Para tratar da Ordem do dia, com apreciação do Conselho Fiscal, da prestação de contas nos 
meses, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2020, representação junto a entidade 
patronal, e assuntos gerais.

Adeilson Carmo Sales de Souza
Presidente do SINAFEP
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