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Habitação Governador João Azevêdo faz visita técnica 
às obras do Residencial Novo, em Santa Rita. Página 4
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Saque emergencial do FGTS Caixa abre agências hoje para 
atender a mais de dez milhões de trabalhadores em todo o país. Página 14

Seca leva Governo a 
decretar emergência 
em 148 cidades da PB
Válido até abril do ano que vem, decreto procura garantir o abastecimento de água e 
a alimentação de pessoas e animais, sobretudo na zona rural dos municípios. Página 3
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Um toque  
pela prevenção
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 Rosa Mês de combate 
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Foto: Divulgação

Últimas

Paraíba

Esportes

PB tem mais empreendedores 
idosos do que jovens
Pesquisa revela que, no Estado, setor conta com cerca 
de 45 mil empresários na terceira idade. Página 12

Pesquisa do Procon Variação do preço do gás 
de cozinha, em João Pessoa, chega a 53,57%. Página 3

Campanha de multivacinação 
ocorre, hoje, em todo o Estado
Meta deste Dia D é vacinar 95% das crianças e 
adolescentes menores de 15 anos de idade. Página 5

Desaparecido na terça, religioso foi achado consciente, mas debilitado, ontem, em Jacumã. Ele disse à polícia que fugiu do cativeiro, localizado no meio da mata. Página 4

Geral

Brasil-Mundo

Partidos pedem a cassação 
do senador Chico Rodrigues
Cidadania e Rede Sustentabilidade entraram com represen-
tação contra o parlamentar no Conselho de Ética. Página 17

Treze e Santa Cruz se 
enfrentam no Amigão
Após três vitórias seguidas, Galo quer manter a boa fase 
vencendo, logo mais, o líder do grupo A. Página 16

Produção de Petróleo no 
Brasil cai 5,8% em setembro
País fechou o mês com 2,907 milhões de barris diários, 
abaixo dos 3 milhões conquistados em novembro. Página 14

Diversidade

Cultura

Lançamento virtual hoje 
Estrelado por Dantas Suassuna, documentário 
‘Ariano: Iluminaras’ explora as múltiplas 
linguagens do Movimento Armorial. Página 9

Após três dias, Padre Gilmar é encontrado
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O Supremo Tribunal Federal (STF) não tinha outra opção a não 
ser manter a ordem de prisão do traficante André Oliveira Macedo, 
o André do Rap, passando, como um rolo compressor (9 votos a 
1), por cima da decisão liminar anteriormente dada pelo ministro 
Marco Aurélio Mello que, por coerência, na sessão de quarta para 
quinta-feira, votou contra a maioria dos colegas.

O juízo de Marco Aurélio Mello, no sentido da soltura de André 
do Rap, cujos contornos foram delineados pelo artigo 316 do Có-
digo de Processo Penal, funcionou, para o criminoso, como aquela 
propaganda de um famoso energético: deram asas ao traficante. 
Este, que de tolo não tem absolutamente nada, tratou de voar para 
bem longe das garras da Justiça brasileira.

O fato de a instância máxima de Justiça do país ter concedido li-
berdade a um perigoso traficante de drogas e líder de facção crimi-
nosa, como é o caso de André do Rap, doeu na consciência  da na-
ção brasileira. O país sofre com índices de violência que superam o 
número de vítimas de muitos conflitos armados que aconteceram 
ou continuam ocorrendo no planeta.

O tráfico de drogas é considerado um dos mais graves pro-
blemas políticos e sociais do Brasil. Aliciamento de crianças e 
jovens, prostituição, corrupção de empresários e agentes pú-
blicos, formação de quadrilhas, lavagem de dinheiro, assassi-
natos (inclusive de policiais), crimes patrimoniais... é extensa 
a lista de violações associadas ao comércio ilegal de substân-
cias ilícitas.

Isso sem falar no drama de milhares de famílias que têm 
um ou vários entes envolvidos com o tráfico ou dependentes 
de drogas. Quem passou ou passa por essa trágica experiên-
cia sabe a loucura que é tentar curar um dependente químico 
ou libertá-lo de um grupo criminoso. Visitar um jovem em um 
presídio também é uma experiência dolorosa para os familia-
res do infrator.

Por essas e outras, entende-se que a Justiça tem o dever moral 
de reparar a soltura de André do Rap, ato que por muitos foi con-
siderado uma afronta à sociedade - felizmente reparada, em parte, 
inicialmente pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. Cabe agora 
às polícias chamar o feito à ordem, recapturando o criminoso fora-
gido e colocando-o novamente atrás das grades. 

Afronta ao país
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Somos irmãos dos mais pobres!

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

O amor aos pobres e aos que pre-
cisam ser consolados sempre esteve 
junto aos esforços da Arquidiocese da 
Paraíba. Para os cristãos, o aconteci-
mento com a Pessoa de Jesus nos leva 
naturalmente ao lugar fundamental 
dos que sofrem e daqueles que devem 
ser amparados. A caridade sempre 
esteve na centralidade de nossos em-
penhos pastorais, são muitas as ini-
ciativas que nos tornam irmãos dos 
pobres. A pessoa do pobre não deve ser 
uma peça publicitária, mas uma gran-
de oportunidade de dar 
provas de nosso amor 
a Deus, nossa caridade 
também não é somente 
um “mandamento”, mas 
é a resposta que deve-
mos dar ao maravilhoso 
dom do amor com que 
Deus vem todos os dias 
ao nosso encontro. 

Diante de socieda-
des que publicizam pou-
co a concretude do amor que dá a vida 
pelo irmão, queremos, ainda que, ti-
midamente, tornar manifesto um dos 
grandes pilares de nossa ação social 
junto aos mais necessitados: a ASA, que 
prontamente socorre os pobres dos 
mais pobres, buscando levar de forma 
humanizada o alívio daqueles que lá 
se achegam. Neste período de pande-
mia, foram muitas 
as iniciativas que 
buscam consolar 
as pessoas con-
taminadas e seus 
familiares, junto 
às nossas paró-
quias. São muitas 
as mãos genero-
sas que se esten-

dem nos mais variados lugares, mãos 
que assemelham-se às mãos do Pai do 
céu, estas que nunca se cansam e que 
continuamente apoiam as nossas mãos 
humanas.

A caridade evangélica não é uma 
peça de adorno na vida do cristão, mas 
uma ação ligada à ação missionária do 
Cristo que Se fez Caridade na cruz para 
nos salvar. Somos chamados a estar 
com os mais pobres porque Cristo já se 
fez pobre. Não devemos virar o rosto 
diante dos rostos sofredores e deses-

perançados. O Evange-
lho nos pede que esten-
damos as mãos a estes, 
e  bu sc a remos f a zer 
sempre com solicitude 
e generosidade desin-
teressada. 

Que Nossa Senho-
ra, a Mãe de Misericór-
dia, sempre nos favo-
reça o pronto caminho 
da caridade de Jesus, 

ajudando-nos a acolher, com miseri-
córdia, os irmãos mais necessitados. 
Que a prontidão dos seus pés que não 
mediram esforços para socorrer sua 
prima Isabel, depois da Anunciação do 
nascimento do Filho de Deus, seja mo-
delo para a Igreja em tempos de “ilhas’’ 
e de fechamentos. Com Maria aprenda-
mos a amar a Deus pela vida dos nossos 

irmãos, que as suas 
necessidades não nos 
cause distância, mas 
nos seja ocasião para 
estar no meio deles. 
S er v i ndo os  m a i s 
p o b r e s ,  e s t a m o s 
servindo o próprio 
Deus que se fez pobre 
(2Cor 8,9).
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Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

Sobre estátuas 
Li ou ouvi que haviam depredado o mo-

numento a João Pessoa, na praça de seu nome, 
e me apressei a conferir o estrago. Menino de 
grupo escolar do tempo que a professora saía 
dando aula com as estátuas, onde chego vou 
logo aos monumentos, às estátuas de rua, para 
só depois parar na igreja. Vi primeiro São Bento, 
quando desci aqui, porque fica na passagem, 
quase encostada à cabeça da ladeira que vem 
da Casa do Estudante. Precisava ser toupeira 
para não demorar a vista na bela igreja do leão. 

O monumento a João Pessoa é a mais ro-
busta e harmoniosa das nossas esculturas. Falo 
por Mário Di Lascio. De 
uma força ou poder que 
o faz respeitado e intoca-
do até hoje, mesmo pelos 
remanescentes da facção 
contrária ao herói. E corri 
lá, 7 da manhã, a vaga do 
idoso ainda aberta.

Não, não vi ne-
nhuma depredação de 
monta em qualquer das 
esculturas ou nalgum dos seus símbolos. O 
que falta, há anos, é a folha da espada romana 
ou grega de um dos figurantes, quebrada e 
levada sem que nenhum governo  se advirta 
de que, para isso, há conserto. Suponho que 
haja, mas o conjunto é de uma harmonia tão 
poderosa  que não dá para levar muito em 
conta o defeito. Na negligência o defeito já faz 
parte do conjunto. 

O projeto arquitetônico, como lembra 
Abelardo, é de Clodoaldo Gouveia, o mesmo do 
Instituto de Educação (Liceu hoje), da Secre-
taria das Finanças, na cidade baixa e da Rádio 
Tabajara, destruída em sua antiga sede para 
ceder o lugar ao anexo do Palácio da Justiça. As 

esculturas são de Humberto Cozzo, o mesmo 
que, numa obra de volume menor - o busto de 
Augusto dos Anjos- erguidono Parque Solon 
de Lucena, não a fez menos expressiva. 

No meu modo de ver, o maior feito de 
Luciano Cartaxo, entre suas iniciativas, foi 
permitir que a pequena escultura ganhasse a 
homenagem do espaço franco e livre tomado 
pelo antigo estacionamento. Hoje a herma 
cresceu, depois de bem exposta aos olhos de 
todos numa generosa clareira do bosque, con-
fronte a entrada da Rua Souto Maior. Não pre-
cisava aumentar-lhe o pedestal ou agregar-lhe 

melhor ornamento que 
umas florinhas de beira 
de estrada ao rés do pe-
destal. 

A história dessa 
escultura foi contada 
por Virginius da Gama e 
Mello numa crônica que 
o representa na antolo-
gia da Prosa Paraibana, 
editada no tempo de Ne-

roaldo Pontes como secretário de Secretaria 
de Educação. O Estado, em meado dos anos 40, 
prometera patrocinar a obra escultórica suge-
rida pela Academia e a API. Como demorasse 
muito, o jornalista Waldemar Duarte foi ao 
atelier de Cozzo. E a encontrou já empoeirada 
a um canto, à espera do  pagamento. O escultor 
se comoveu a tal ponto com o desengano do 
interessado que abriu mão do pagamento  
deixando que o nosso Duarte  embarcasse 
de volta com seu belo feito. A API de José Leal 
arranjou o pedreiro, e outro poeta, que não 
disseram o nome, plantou ao lado o tamarin-
do que representa, no parque, o original do 
Engenho Pau d’arco. 

 O que falta, há anos, é a folha da 
espada romana ou grega de um dos 

figurantes, quebrada e levada sem que 
nenhum governo se advirta de que, 

para isso,  há conserto.   

 A caridade evangélica 
não é uma peça de adorno 
na vida do cristão... Somos 
chamados a estar com os 
mais pobres porque Cristo  

já se fez pobre.   

 Errata Na edição de ontem, na página 3, Editoria de Geral, a matéria "UEPB realiza na quarta-feira 
eleição para escolha de reitor" foi publicada com uma informação errada. A Chapa 2, "UEPB  

Forte", é formada pelas professoras Célia Regina Diniz, como candidata a reitora, e Ivonildes Fonseca, 
postulante à vice. A professora Waldecy Margarida da Silva é candidata à vice-reitora na chapa "UEPB+". 
A equipe do Jornal A União pede desculpas pela falha.
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Válido por 180 dias, decreto permite que municípios garantam o abastecimento de água e alimentos para a população e os animais

O Governo da Paraíba 
decretou situação de emer-
gência para 148 municípios 
do Estado. O decreto foi pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado (DOE) da última sex-
ta-feira, 16, e é válido por 180 
dias. Segundo o documento a 
escassez de água provocada 
pela estiagem prolongada 
tem gerado prejuízos impor-
tantes para atividades como 
agricultura e pecuária dos 
municípios afetados, por isso 
a necessidade do decreto no 
sentido de exigir do poder 
público estadual ações que 
minimizem os efeitos desse 
fenômeno natural, provendo 
complementação do abaste-
cimento d’água e alimenta-
ção para pessoas e animais 
atingidos. 

O Gerente Executivo da 
Defesa Civil do Estado, Geor-
ge Sabóia, explicou que o de-
creto diz respeito às áreas 
rurais dos municípios que 
geralmente sofrem com a fal-

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Governo decreta emergência 
em 148 cidades devido a seca

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

Mais um capítulo da novela 
sobre a desistência de Wan-
derley Bezerra de ser candida-
to a vice-prefeito de Campina 
Grande na chapa do Patriota. 
Ele afirmou que o problema da 
campanha do partido não é só 
de ordem financeira como ale-
gou o cabeça de chapa, Ede-
mar Oliveira. Haveria “muita 
desorganização” no comando 
do Patriota na cidade.  

Haveria “desorganização” 
Ao que parece, os recursos 
partidários do Patriota estão 
desembarcando apenas no Li-
toral, justamente para a can-
didatura de Wallber Virgulino 
a prefeito de João Pessoa. O 
candidato desvencilhou-se do 
problema: disse que todos do 
partido tem o telefone do presi-
dente nacional, Adilson Barro-
so: “Cada um que corra e faça 
a sua parte”, afirmou. 

Quem substituirá Wanderley Bezerra, 
candidato a vice-prefeito de Campi-
na Grande, na chapa puro sangue 
do Patriota? – ele anunciou a sua 
desistência ao presidente do partido, 
Wallber Virgulino. O curioso é que 
a decisão ocorreu dias depois de o 
candidato a prefeito, Edmar Oliveira, 
reclamar, num debate, da falta de es-
trutura financeira para a campanha. 

e o vice caiu fora 

receita simples e eficaz, mas ignorada por 

parte da população nas campanHas eleitorais  

corra atrás dos recursos 

Técnico e gestor da Saúde da Paraíba, o médico Geraldo Medeiros prescreve, quase que dia-
riamente, a receita para evitar a propagação do coronavírus: distanciamento social e uso de 
equipamentos de segurança. Além de uma dose de prudência que se impõe por causa da 
pandemia: nada de aglomerações. Por mais que seja um receituário simples e eficaz no en-
frentamento à crise sanitária, ainda continua sendo flagrantemente ignorado por centenas de 
pessoas, sobretudo nesse período de campanha eleitoral. “A Paraíba está retornando a um 
cenário preocupante”, afirmou o secretário, referindo-se ao aumento de casos de covid-19 e de 

óbitos no estado, que ele atribui às aglomerações ocorridas em eventos partidários, como comí-
cios e carreatas, “com 50, 100 até 200 pessoas, que terminam facilitando a transmissão, porque 

essas pessoas ficam muito próximas”. “Esse é um cenário que nós já anunciávamos há algumas 
semanas. Nós alertamos a população em relação às aglomerações em convenções partidárias, e 

que vem ocorrendo ao longo desse processo sucessório, mesmo com a proibição na maioria 
dos municípios de carreatas, passeatas e comícios”, disse. E a continuar dessa forma, aler-

tou o secretário, com as pessoas negligenciando os cuidados preventivos, até a eleição, 
em novembro, poderá ocorrer um agravamento desse cenário.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na solenidade de assinatura dos contratos para 
a construção de hotéis e um parque aquático no 
Polo Turístico Cabo Branco, o empresário Arnal-
do Gaspar, representando o grupo do Ocean 
Place Eco Beach Resort, elogiou o empenho do 
governador João Azevêdo para deflagrar o em-
preendimento: “Foi nos visitar em Natal, levou o 
secretariado, para nos mostrar o projeto”.   

empresário elogia empenHo do 
governador pelo polo turístico 

recomendação mantida 

colecionando decisões 

Geraldo Medeiros novamente criticou a deci-
são das prefeituras de Campina Grande e João 
Pessoa de liberar a volta das aulas presenciais 
na rede particular de ensino. A recomendação 
da Secretaria de Saúde, com base no que pre-
ceitua o Plano Novo Normal Paraíba, vigente 
desde o dia 5, é de que os pais não encami-
nhem os filhos para aulas presenciais.   

E Anísio Maia continua colecionando decisões judi-
ciais a seu favor no embate com a direção nacional 
do PT. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou dois 
recursos da direção nacional para tentar retirar a sua 
candidatura a prefeito de João Pessoa. Com a deci-
são do ministro Tarcísio Vieira, ele se mantém legal-
mente na disputa eleitoral.   
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Preço do gás de cozinha varia 53,57% em JP

O preço do gás de cozinha 
em João Pessoa prevalece sob 
o valor de R$ 75. Dentre os 28 
estabelecimentos observados, 
53,57% trabalham com esse 
preço do botijão de gás em com-
pras com pagamento à vista. Os 
dados foram divulgados pelo se-
tor de Pesquisa e Estatística da 
Autarquia de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-PB) 
ontem. A pesquisa comparati-
va observou os preços do Gás 
Liquefeito de Petróleo, o gás de 
cozinha, na capital paraibana.

O pagamento à vista com 
entrega, uma das categorias 

analisadas pelo Procon Esta-
dual, apresentou maior oscila-
ção de preço, com uma variação 
de 14,29%. Em três estabeleci-
mentos pessoenses, nos bair-
ros do Cristo Redentor, Cuiá e 
Treze de Maio, o gás de cozinha 
custava R$ 70, o menor valor 
observado. Já em Mangabeira, 
o Procon-PB identificou o maior 
valor da capital, dentre os esta-
belecimento avaliados, com o 
botijão de gás custando R$ 80.

A pesquisa constatou que 
em mais de 90% dos estabe-
lecimentos, o pagamento em 
dinheiro ou no cartão não apre-
sentavam diferença ao incluir 
ou não a entrega em domicílio. 
Em apenas um dos lugares ob-

servados, localizado no bairro 
da Torre, o valor mudava. Com 
a entrega, o custo do botijão de 
gás é de R$ 75, sem a taxa de en-
trega o preço reduz para R$ 68. 
Outro apontamento da pesqui-
sa é com relação a três estabe-
lecimentos que não trabalham 
com pagamento a prazo.

No cartão de crédito, o me-
nor valor identificado foi de  R$ 
70, no bairro Treze de Maio, sem 
taxa de entrega. Já o maior valor 
foi de R$ 80, correspondendo a 
25% dos estabelecimentos. A 
diferença aponta uma variação 
de 14,29%, equivalente a dez 
reais. “Em relação à média de 
preço, o pagamento à vista com 
entrega custa em torno de R$ 

74,29 e no pagamento a prazo 
com entrega a média é de R$ 
76,52”, apontou  o Procon-PB 
no texto da pesquisa.

O órgão detalhou o cres-
cimento no custo do botijão de 
gás em comparação a pesquisas 
anteriores, entre janeiro e agos-
to. “O preço médio estava entre 
R$ 69 e R$ 70 e o preço médio 
das pesquisas de setembro e 
outubro foram, respectivamen-
te, R$ 74,21 e R$ 74,29 com uma 
diferença de mais de R$ 4”, con-
forme indica a pesquisa.

O aumento foi sinalizado 
em setembro pelo Sindicato 
dos Revendedores de Gás do 
Estado, o Sinregás-PB, devido 
ao reajuste da classe e do re-

passe da Petrobrás para os re-
vendedores. “Esse ano casou do 
reajuste da Petrobras coincidir 
com o reajuste por parte das 
distribuidoras e os dois juntos 
devem ser entre 8% e 9%. O 
repasse para o consumidor final 
vai ser de R$ 5”, explicou Marcos 
Antônio Bezerra, presidente do 
Sinregás-PB, na ocasião.

A pesquisa também consi-
derou avaliar os preços do boti-
jão novo – e apenas alguns dos 
estabelecimentos trabalham 
com o produto. O preço com o 
pagamento à vista oscila entre 
R$ 180 e R$ 250; o que repre-
senta uma economia de até R$ 
70, com uma variação de quase 
40% (38,89%). 

Com o fim do prazo 
para o cadastramento dos 
planos de ação na Platafor-
ma + Brasil, que se encerra  
hoje, vinte cidades da Pa-
raíba ainda não solicita-
ram os recursos previstos 
pela Lei Aldir Blanc para 
apoiar a cultura brasileira. 
Ao todo, o Ministério do 
Turismo já destinou para 
os municípios do Estado 
mais de R$ 26,4 milhões 
e R$ 36,1 milhões para o 
Estado, totalizando mais 
de R$ 62,5 milhões.

Em todo o Brasil, 4.160 
municípios já cadastraram 
seus planos de ações junto 
ao Ministério do Turismo e 
2.584 já estão com o recur-
so em mãos para aplicação 
no setor. Além disso, todos 
os estados do país e o Dis-
trito Federal já receberam 
o montante, totalizando 
mais de R$ 2,6 bilhões pa-
gos pelo Governo Federal.

O ministro do Turis-
mo, Marcelo Álvaro Antô-
nio, pediu engajamento 
aos municípios paraiba-
nos para que todo o setor 
cultural possa ser atendi-
do. “A Aldir Blanc foi uma 
importante ação do Gover-
no Federal para atender o 
setor cultural, fortemente 
afetado pela pandemia. 
Mas precisamos de 100% 
das adesões para garantir 
que um maior número de 
municípios receba o recur-
so. Precisamos fazer com 
que isso chegue a todas as 
cidades e que possamos 
atender todos os artistas e 
espaços culturais brasilei-
ros”, destacou.

20 cidades 
da PB faltam 
aderir à Lei 
Aldir Blanc

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

ta de água e são abastecidos 
através da Operação Pipa, 
que envolve Exército Brasi-
leiro e Defesa Civil Nacional. 
“Esses 148 municípios são 
abastecidos por 749 carros 
pipa que enchem as cister-
nas dos sítios e residências 

das áreas rurais. É necessário 
haver o decreto para que o 
convênio continue e o Exérci-
to siga com o abastecimento”. 

Com o decreto de situa-
ção de emergência os municí-
pios podem promover ações 
de prevenção, preparação, 

mitigação, resposta e recupe-
ração frente à situação bem 
como autorizar a convocação 
de voluntários para refor-
ço das ações de resposta ao 
problema. 

Os municípios ficam 
também dispensados de fa-

zer licitações para contratos 
de aquisição de bens e servi-
ços necessários ao combate à 
estiagem. O Poder Executivo 
também está autorizado a 
abrir crédito extraordinário 
com o intuito de combater a 
estiagem.

Decreto de situação de emergência estão relacionados mais às áreas rurais dos municípios, que geralmente são as mais castigadas pela estiagem

Foto: Marcus Antonius



Unidades do Residencial Novo Bairro representam investimento de R$ 13,1 mi, sendo R$ 6,7 mi do Tesouro Estadual

O governador João Aze-
vêdo realizou, ontem, uma 
visita técnica às obras de 
construção de 500 unidades 
habitacionais do Residen-
cial Novo Bairro, em Santa 
Rita. No empreendimento 
estão sendo investidos mais 
de R$ 13,1 milhões, dos 
quais R$ 6,7 milhões são de 
recursos do Tesouro Esta-
dual. As residências serão 
destinadas a famílias com 
renda mensal bruta de até 
R$ 1,8 mil e irão beneficiar 
cerca de duas mil pessoas. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressal-
tou a importância do inves-
timento que irá garantir casa 
própria para as famílias. “A 
moradia representa segu-
rança, garante mais quali-
dade de vida às pessoas e 
oferece um lugar de apoio e 
de tranquilidade. Essa é uma 
obra que nos dá satisfação 
de realizar porque estare-
mos transformando o sonho 
de inúmeras pessoas em re-
alidade”, frisou. 

O diretor técnico da 
Companhia Estadual de Ha-
bitação Popular (Cehap), 
Cláudio Batista, destacou o 
esforço do Governo do Es-
tado para assegurar a con-
clusão do empreendimen-
to. “Essa não era uma obra 
que estava no portfólio do 

Governo do Estado, era do 
Programa Minha Casa Mi-
nha Vida contratada direta-
mente com entidades, mas 
o Estado entrou para que a 
obra fosse retomada e fez 
um aporte de mais de R$ 6 
milhões para que a constru-
ção pudesse ser retomada e 
concluída. Aqui terão duas 
lagoas de infiltração para 
receber as águas de todas 
as drenagens das ruas do 
conjunto que serão todas 
pavimentadas”, explicou. 

O representante da 
União Nacional por Mora-
dia Popular, Alberto Freire 
da Silva, agradeceu a gestão 
estadual pela preocupação 
em assegurar habitação de 
qualidade aos paraibanos. 
“Essa obra representa a reali-
zação de um sonho para 500 
famílias de Santa Rita e essa 
retomada de obra não seria 
possível sem a ajuda do Go-
verno do Estado”, comentou. 

O secretário de Estado 
da Infraestrutura, dos Re-
cursos Hídricos e do Meio 
Ambiente, Deusdete Quei-
roga, acompanhou a visita 
técnica.

As unidades habitacio-
nais são construídas em uma 
área de 41,27 metros qua-
drados e obedece às espe-
cificações mínimas exigidas 
pelo Programa Minha Casa 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

João Azevêdo realiza visita 
técnica a obras em Santa Rita
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Minha Vida (PMCMV), sendo 
composta por dois quartos, 
sala, cozinha, área de serviço 
e banheiro. Todas as casas 
são adaptáveis aos itens de 

acessibilidade vigentes nas 
Normas Brasileiras e Nor-
mativos do PMCMV.

A infraestrutura básica 
do residencial contempla-

rá rede de abastecimento 
d’água com reservatório 
elevado, rede de energia 
elétrica, drenagem de águas 
pluviais e pavimentação das 

vias em paralelepípedo. O 
esgotamento sanitário será 
composto por sistema in-
dividual de fossa séptica e 
sumidouro.

Foto: José Marques/ Secom PB

Governador João Azevêdo, acompanhado de auxiliares, vistoriou as moradias que vão beneficiar cerca de duas mil pessoas com renda até R$ 1,8 mil

Padre é encontrado vivo após 3 dias desaparecido

O padre José Gilmar Morei-
ra, de 46 anos, foi encontrado por 
equipes da Delegacia de Crimes 
Contra Pessoa da Capital (DC-
CPes), da Polícia Civil no fim da 
tarde de ontem, sexta-feira, em 
Jacumã, no Conde. José Gilmar 
estava desaparecido desde a úl-
tima terça-feira e relatou que 
foi sequestrado, mas conseguiu 
fugir do local. Ele foi encontrado 
consciente, mas debilitado.

De acordo com o religioso, 
ele foi abordado por homens 
logo após sair de uma celebra-

ção em um velório na manhã 
da terça-feira, no Alto do Róger, 
em João Pessoa. Em seguida, os 
dois homens que o abordaram 
indicaram para que o padre di-
rigisse o carro sentido Recife e, 
depois, Litoral Sul da Paraíba. 
Local onde o carro foi abando-
nado. 

Um terceiro homem, que 
os esperava com outro veículo, 
levou o padre ao local onde o re-
ligioso ficou sob o domínio dos 
acusados. Desde então, o padre 
não soube mais onde estava, foi 
encapuzado e teve os punhos 
amarrados.

“Fui abordado e levado 

para um lugar até então des-
conhecido por mim e abando-
nado no meio do mato. E fiquei 
da tarde de terça-feira até hoje, 
quando consegui sair. Eles me 
liberaram na quarta-feira de 
tarde, mas sob ameaça para que 
eu não saísse do local de ime-
diato. Saí ontem caminhando, 
caminhei hoje. Eles tiraram as 
amarras das minhas mãos no 
momento que fui liberado, não 
sei o motivo que levou eles a 
tomarem essa decisão, mas a 
gente sabe pela fé o que Deus 
pode realizar”, relatou o padre.

Horas antes do resgate, 
equipes da Polícia Civil localiza-

ram o carro que o padre dirigia 
antes do desaparecimento no 
mirante da Praia de Tambaba, 
também no Conde. De acordo 
com informações da polícia, o 
carro passou por perícia.

Ainda na terça-feira, du-
rante o sequestro, o padre con-
seguiu enviar uma mensagem 
com a palavra “socorro” para 
um amigo. Logo em seguida as 
ações da polícia foram iniciadas.

Segundo o delegado Vitor 
Melo, o padre foi encontrado 
perambulando pelas ruas e 
informou que ficou sem água 
potável ou comida desde o de-
saparecimento até o resgate. O 

delegado informou ainda que o 
padre foi alvo de aproveitadores 
que acharam, em um primeiro 
momento, teriam confundido 
José Gilmar com um motorista 
de aplicativo.

“Eles o abordaram depois 
do velório com uma arma. Pen-
saram até que ele era um Uber, 
só tomaram conhecimento que 
se tratava de um padre quando 
pegaram a carteira dele e viram 
a identificação.E passaram a 
exigir ainda mais dinheiro pelo 
resgate. Ele não sofreu violência 
física, mas sofreu muita violên-
cia psicológica. Tanto que ele 
acha que os criminosos saíram 

de perto dele na quarta-feira, 
mas ele só teve coragem de sair 
caminhando na sexta-feira. Ago-
ra vamos buscar os criminosos”, 
afirmou Victor Melo.

Na Central de Polícia, para 
onde foi levado para receber 
assistência e prestar esclareci-
mentos, o padre recebeu apoio 
do setor jurídico da Arquidio-
cese da Paraíba, prestou depoi-
mento e realizou o exame de 
corpo de delito. Uma missa em 
agradecimento pela vida do pa-
dre foi celebrada ainda na noite 
de ontem na paróquia de Santa 
Teresinha, Alto do Róger, igreja 
que José Gilmar é responsável.

Os dois candidatos à 
Prefeitura de Cachoeira 
dos Índios, município lo-
calizado no Sertão parai-
bano, tiveram os pedidos 
de registro de candidatu-
ra indeferidos pela Justiça 
Eleitoral. Ambos os candi-
datos devem tentar rever-
ter a decisão no Tribunal 
Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB) a partir 
de recurso a ser analisado 
pela corte.

O atual prefeito, Allan 
Seixas (PSB), que tenta a 
reeleição pela coligação 
“Pela Saúde e Bem-Es-
tar”, e Arlindo Francisco 
de Sousa, conhecido po-

pularmente como “Têta” 
(Progressista), pela co-
ligação “Cachoeira Pode 
Mais”, são as únicas op-
ções de candidatos para 
os cerca de 10 mil habi-
tantes da cidade.  

De acordo com in-
formações do Cartório 
da 68ª Zona Eleitoral, o 

atual gestor, Allan Seixas, 
já recorreu da decisão e o 
processo encontra-se no 
TRE. Já seu adversário, 
Arlindo Francisco, ainda 
está no prazo para apre-
sentação de recurso que 
é de três dias a contar da 
publicação da decisão.

Segundo o calendá-
rio eleitoral, o dia 26 de 
outubro é a data limite 
para que todos os pedidos 
de registro de candidatos 
a prefeito, vice-prefeito 
e vereador, inclusive os 
impugnados e os respecti-
vos recursos, devem estar 
julgados pelas instâncias 
ordinárias e publicadas as 
decisões a eles relativas 
(Lei nº 9.504/1997, art. 
16, §1º).

Indeferidas candidaturas 
em Cachoeira dos Índios

Boletim da SES

PB registra 128 mil pessoas 
contaminadas por covid-19

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou ontem 
novos 576 casos de contami-
nação por covid-19 e 7 óbi-
tos, sendo 4 ocorridos entre 
a quinta-feira e a sexta-feira. 
Com os novos números, o Es-
tado chega a 128.032 casos 
e 2.977 óbitos. O número de 
pacientes considerados re-
cuperados chegou a 104.015, 
correspondendo a 81,24%.

As mortes registradas no 
boletim diário da SES ocorre-
ram entre 19 de junho e 16 
de outubro, entre pacientes 
residentes em João Pessoa (3), 

Bayeux, Esperança, Cacimba 
de Dentro e Cajazeiras. A fai-
xa etária entre os falecidos 
foi de 69 e 96 anos. Dois não 
possuíam comorbidades, nos 
demais, cardiopatia e hiper-
tensão foram observadas com 
maior frequência. Outras 60 
mortes estão sendo investiga-
das pela SES.

Todas as cidades possuem 
casos e 171 delas registram óbi-
tos entre seus residentes. Cerca 
de 396.523 testes para diag-
nóstico da covid-19 já foram 
realizados. 

Até o momento do fe-
chamento do boletim diário, a 
ocupação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétri-

co) específicos para covid-19 
em todo o Estado é de 35%. 
Na Região Metropolitana de 
João Pessoa, Campina Grande 
e Sertão, a taxa de 34%, 32% 
e 52%.

Dez cidades concentram 
67,88% dos casos totais divul-
gados ontem. As cinco que mais 
registaram novas ocorrências 
foram: João Pessoa com 214 no-
vos casos e concentra 31.310; 
enquanto Cajazeiras teve 37 
novos casos registrados e che-
gou a 2.372; Sousa possui 2,4 
mil casos e confirmou 27 novos 
casos; Campina Grande, com 
24 casos novos, tem 13.562; 
Cabedelo chegou a 3.107 após 
confirmar 17 novos casos.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Os dois únicos 
candidatos a prefeito 
da cidade precisam 
recorrer da decisão 

para poder disputar o 
pleito municipal.
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Bairro São José
Formado a partir de uma ocupação irregular, só na década de 
1980, a comunidade foi elevada à condição de bairro. Ainda 
assim, enfrenta vários problemas de infraestrutura. Página 8 Fo
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Ação visa reduzir o risco de reintrodução do vírus que causa a poliomielite e atualizar as cadernetas de vacinação

Campanha nacional vacina 
hoje crianças e adolescentes

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Rogéria Araújo

Hoje é o Dia D da Cam-
panha Nacional de Multivaci-
nação e da Vacinação contra a 
Poliomielite em toda a Paraí-
ba. Durante todo o dia, estarão 
disponíveis imunizações para 
crianças e adolescentes me-
nores de 15 anos de idade. O 
objetivo da ação, conforme a 
Secretaria de Saúde do Esta-
do (SES-PB), é reduzir o risco 
de reintrodução do poliovírus 
selvagem no Brasil e atualizar 
a caderneta de vacinação da 
população nesta faixa etária.

De acordo com a Secre-
taria, até o momento, 22.770 
doses da vacina contra a polio-
mielite foram aplicadas, o que 
equivale a 9,71%. O município 
com maior cobertura é San-
to André (91,11%). A meta da 
campanha nacional de vacina-
ção contra a Poliomielite, inicia-
da no último 5 cinco, é vacinar 
95% do grupo alvo de forma 
indiscriminada. Já para a Mul-
tivacinação, a meta é atualizar 
o esquema vacinal das crianças 
e adolescentes menores de 15 
anos. A iniciativa segue até o dia 
30 de outubro.

Diante da pandemia da 
covid-19, o Dia D não acontece 
com a tradicional mobilização 
anual. Assim, os 1.523 pontos 
de vacinação da Paraíba esta-
rão abertos no sábado, das 8h 

às 17h, para facilitar o acesso 
especialmente daqueles que 
trabalham durante a semana e 
não podem levar os filhos, além 
de tentar aumentar a cobertura 
vacinal paraibana. 

De acordo com o chefe de 
Imunização da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de João Pessoa 
(SMS-JP), Fernando Virgolino, 
a data será importante diante 
de um momento em que todas 
as vacinas estão com cobertura 
baixa na rede pública. “A maio-
ria das vacinas devia alcançar 
uma cobertura vacinal entre 
95% ou 90%. Em sua  maio-
ria, elas estão baixas porque 
as mães, pais e responsáveis 
não estão levando suas crianças 
para vacinação com medo da 
pandemia. Por isso, essa cam-
panha de multivacinação vai 
justamente regularizar essa 
situação para que essas crian-
ças e adolescentes estejam 
atualizando sua caderneta de 
vacinação”, informou.

A chefe do Núcleo de Imu-
nização da Secretaria de Estado 
da Saúde, Isiane Queiroga, por 
sua vez, afirmou que a baixa 
cobertura pode estar associada 
à falta de atualização no siste-
ma de notificação dos municí-
pios que precisa ser diária. “É 
importante reforçar também 
que os municípios façam uma 
busca ativa dos não vacinados 
e elaborem uma estratégia 
para que essas pessoas levem 

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Nilber Lucena 
Especial para A União 

as crianças, organizando essa 
ida em turnos de atendimen-
to pelos agentes comunitários 
para evitar aglomerações”, re-
comendou.  

O coordenador de imuni-
zação da Capital reforça que 
todas as vacinas do calendário 
básico de vacinação da criança 
e do adolescente estarão dispo-
níveis. Em João Pessoa, já foram 
imunizadas aproximadamente 
3.200 crianças durante a pri-
meira semana de campanha. 

Durante o Dia D haverá mais 
de 100 pontos de atendimen-
to, entre Unidades de Saúde 
da Família (USFs), Policlínicas 
Municipais e Centro Municipal 
de Imunização (CMI), funcio-
nando das 8h às 12h.

A campanha de vacinação 
da Capital paraibana ocorre por 
todo o mês de outubro – com 
Dia D também no próximo dia 
30. Durante a semana, as vaci-
nas são aplicadas nas USFs, de 
segunda a sexta-feira, das 7h 

às 11h, e das 12h às 16h; nas 
policlínicas municipais (segun-
da a sexta, das 7h às 17h); e no 
CMI (segunda a sexta, das 8h às 
16h). Os pais ou responsáveis 
podem tirar dúvidas pelo tele-
fone: 3212-3371.

O público-alvo destinado à 
vacinação contra a poliomielite 
são as crianças menores de cin-
co anos, com estratégias dife-
renciadas para as crianças me-
nores de um ano e para aquelas 
com 1 a 4 anos de idade.  A meta 

do Ministério da Saúde (MS) é 
vacinar 95% deste grupo.

Já a multivacinação é des-
tinada aos menores de 15 anos. 
Neste caso, são ofertadas todas 
as vacinas do calendário básico 
desta faixa etária, pois o objetivo 
é diminuir o risco de transmissão 
de enfermidades imunoprevení-
veis e reduzir as taxas de abando-
no do esquema vacinal.

Público-alvo da vacinação contra a poliomielite são as crianças menores de cinco anos; já a multivacinação busca atingir menores de 15 anos de idade

Foto: Agência Brasil

Trecho da BR-230 será interditado para reparos

O Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT) interdita hoje 
(17) e amanhã (18), trecho 
da BR-230, nas proximidades 
do viaduto Governador Ivan 
Bichara, no bairro de Oitizeiro, 
em João Pessoa. A interdição 
será necessária para realiza-
ção de serviços de fresagem e 
recomposição do revestimen-
to asfáltico da rodovia.

O DNIT alerta que os mo-
toristas devem estar atentos 
à interdição do trecho que 
começará na tarde do sábado 
e terminará no domingo. Os 
motoristas devem respeitar 
a sinalização e os limites de 
velocidade do trecho para 

evitar acidentes. 
Os serviços serão realiza-

dos primeiro em uma faixa e 
depois na outra, a medida pos-
sibilita que uma das faixas da 
BR-230 permaneça livre para 
uso enquanto a outra passa 
pelo serviço de recuperação 
do revestimento asfáltico. As 
obras acontecem no sentido 
João Pessoa - Bayeux e os mo-
toristas e motociclistas pode-
rão usar vias alternativas para 
fugir da lentidão do trânsito e 
possíveis engarrafamentos.

As obras de manutenção 
do trecho fazem parte dos 
serviços de rotina realizados 
pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes que tem como objetivo 
melhorar a malha viária em 
todo o país. 

A Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência 
e Tecnologia divulgou no 
Diário Oficial do Estado da 
quarta-feira (14) o edital 
para seleção de pesquisa-
dores e/ou especialistas vo-
luntários para participarem 
do ‘Desafio Celso Furtado: 
Os Ares do Mundo  - Esco-
la, Criatividade e Desen-
volvimento Regional’. Os 
selecionados irão compor 
um Banco de Especialistas 
que vão auxiliar os alunos 

participantes do desafio a 
realizarem seus projetos de 
desenvolvimento regional.

 Ao todo, serão selecio-
nados 15 especialistas que 
serão distribuídos em três 
Trilhas do Conhecimento: 
Bem-estar Socioambiental, 
Desenvolvimento Regional 
Sustentável e Instituições 
Eficazes. Os pesquisadores 
vão dedicar 5h semanais 
para desenvolver ativida-
des com os estudantes. 
Além disso, os seleciona-

dos também vão compor a 
comissão de avaliação do 
Desafio Celso Furtado.

 Os interessados em 
participar da seleção devem 
ser egressos ou estarem 
vinculados a instituições 
de ensino superior, públicas 
ou privadas, nas seguintes 
áreas de conhecimento: 
Desenvolvimento Regional, 
Relações Internacionais, 
Políticas Públicas, Admi-
nistração, Economia, Edu-
cação, Ecologia e Conser-

vação, Ciência e Tecnologia 
Ambiental, Biodiversidade, 
Ciência Política, Desenvol-
vimento e Meio Ambiente, 
Economia do Setor Públi-
co, Energias Renováveis, 
Sociologia, Administração 
Pública, Ciências Sociais e 
Recursos Naturais.

 Professores da Rede 
Estadual de Ensino não po-
dem participar do certame. 
Além disso, os pesquisado-
res serão selecionados de 
acordo com o Currículo Lat-

tes e da apreciação de uma 
carta de intenções produzi-
da pelo próprio candidato. 

Inscrições 
Os interessados têm 

do dia 19 de outubro até 
o dia 24 de outubro para 
realizar a inscrição no en-
dereço: sites.google.com/
prod/see.pb.gov.br/pbedu-
ca. Para efetivar a inscrição 
é preciso preencher um 
formulário online e anexar 
documentos pessoais.

Desafio Celso Furtado inicia inscrições no dia 19

Para ter acesso a todas as 
informações do edital, 

acesse o QR Code

A interdição será no trecho 
do viaduto Ivan Bichara, 
em Oitizeiro, e começará 
na tarde de sábado com 
previsão de término 
no domingo

Leia mais sobre vacina na página 17

Foto: Marcos Russo
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Na segunda fase da operação, as forças de segurança apreenderam uma espingarda e três pessoas foram presas

As forças de segurança 
pública da Paraíba deram 
continuidade a Operação 
“Lockdown” na região de 
Solânea para o cumprimento 
de sete mandados de busca e 
apreensão e dois mandados 
de prisão. A ação contou com 
as participações das Polícias 
Civil e Militar. 

Segundo o delegado sec-
cional de Solânea, Aneilton 
Castro, dois homens – de 21 
anos e 23 anos de idade – 
foram presos durante a ação 
policial. Uma espingarda de 
fabricação caseira também 
foi apreendida. 

“São pessoas suspeitas 

de envolvimento em ativida-
des criminosas como tráfico 
de drogas, estupro, roubos e 
homicídios. Ou seja, crimes 
que deixam sequelas graves 
não apenas nas vítimas, iso-
ladamente, mas em toda a 
sociedade, como também nas 
famílias das vítimas”, disse o 
delegado.

Esta etapa da “Operação 
Lockdown Etapa Solânea” 
foi realizada com um efetivo 
de 35 policiais, entre civis e 
militares.

Na primeira ação dessa 
operação, também em Solâ-
nea, os policiais prenderam 
quatro pessoas que, segun-

do o delegado Diego Beltrão, 
eram envolvidas com milícias 
com o objetivo de intimidar 
pequenos comerciantes de 
Lagoa Seca e Queimadas, 
na região de Campina Gran-
de. Naquela oportunidade 
foram apreendidas armas, 
munições de vários calibres, 
celulares, coletes balísticos, 
um par de algemas e carre-
gadores.

O delegado Aneilton 
Castro disse que as ações 
integrantes das forças de se-
gurança terão continuidade 
naquela região para garantir 
a segurança dos moradores e 
comerciantes

Operação cumpre mandados 
contra milicianos em Solânea

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho
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Ela fez de novo

Polícia vai indiciar mulher flagrada em 
vídeos por crimes de racismo e injúria 

O delegado Marcelo 
Falcone, titular da Especia-
lizada de Crimes Raciais e 
Homofóbicos, foi designa-
do para apurar a denúncia 
de crime de injúria racial 
atribuída a uma mulher 
flagrada denegrindo um 
rapaz negro, fato ocorri-
do na quarta-feira (14) no 
interior de uma agência 
bancária, em João Pessoa. 
Luzia Sandra de Medeiros 
Dias Benjamin foi presa 
por uma guarnição da Po-
lícia Militar e autuada pela 
delegada Viviane Maga-
lhães, que arbitrou uma 
fiança de R$ 350 e liberou 
a mulher.

Marcelo Falcone in-
formou que já recebeu o 
procedimento da delegada 
Viviane, vai analisá-lo para 
então iniciar o inquérito 
policial. Ele acrescentou 
que vai solicitar imagens 
das câmaras de segurança 
da agência bancária onde 
ocorreu o fato e também 
da pessoa que fez a filma-
gem que circulou nas redes 
sociais. 

Para o delegado no fla-
grante está caracterizado 
o crime de injúria racial, 

• O racismo é a ação de 
discriminar todo um grupo 
social, por causa de sua 
raça, etnia, cor, religião ou 
origem.

• É considerada injúria 
racial a ofensa feita a uma 
determinada pessoa com 
referência à sua raça, etnia, 
cor, religião ou origem.

A ação integrada realizou as prisões de envolvidos com milícias que amedrontavam pequenos comerciantes

A Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba recupe-
rou, na noite de quinta-fei-
ra (15) mais dois veículos 
que estavam circulando 
clonados com registro 
de roubos.   Na BR-104, 
município de Queimadas, 
próximo à divisa com o 
Estado de Pernambuco, 
os policiais abordaram 
um Fox que após levanta-
mento foi constatado que 
o veículo havia sido rouba-
do em Minas Gerais, mais 
que estava circulando com 
placas de São Paulo.

 Após realizarem con-
sultas ao sistema e cons-
tatarem que se tratava 
de veículo roubado e que 
estava cadastrado em ou-
tro veículo no Estado do 
Paraná os policiais tenta-
ram localizar o proprietá-
rio, mas nenhuma pessoa 
compareceu ao local. 

Na fiscalização ficou 
constatado que se trata 
de um veículo roubado em 
agosto de 2014, em Itamo-
gi, em Minas Gerais.

O veículo foi guin-
chado para a Unidade 
Operacional da PRF em 
Queimadas. Já na PRF, a 
equipe ainda encontrou 
no interior do automóvel 
um documento com indí-
cios de falsificação e dois 
celulares. O veículo, junto 
com os pertences, foram 

apresentados à Polícia 
Civil.

Na BR-101
A outra apreensão 

aconteceu em Maman-
guape, quando os policiais 
interceptaram uma mo-
tocicleta Honda NXR 160 
Bros, roubada e que estava 
adulterada. 

Os policiais realiza-
vam fiscalização na BR 
101 quando visualizaram 
a motocicleta estacionada 
em um posto de combus-
tível. Um homem de 18 
anos se apresentou como 
o suposto proprietário. 
Os policiais prosseguiram 
com a fiscalização e verifi-
caram que havia indícios 
de adulteração no chassi 
e no motor da motocicleta.

O motociclista infor-
mou que comprou a moto 
de um amigo. Afirmou que 
na negociação trocou uma 
motocicleta de sua pro-
priedade e mais a quan-
tia de R$ 2 mil pela mo-
tocicleta roubada. Ainda 
estaria pagando parcelas 
no valor de R$ 200 para 
complementar o negócio. 
Contudo, não apresentou 
qualquer documento que 
comprovasse a informa-
ção. O homem foi detido, 
conduzido à Polícia Civil e 
responderá por adultera-
ção de veículo automotor.

Veículos roubados 
são recuperados

no entanto, pode mudar 
esse entendimento após 
ouvir os envolvidos e ana-
lisar imagens. “Vou anexar 
também o documento emi-
tido por um médico onde 
consta que Luzia Sandra 
sofre de transtorno afetivo 
bipolar”, explicou. 

Ainda na quinta-feira 
(15), o companheiro de 
Luzia, Ricardo Benjamim, 
procurou a imprensa para 
apresentar um laudo pelo 
médico psiquiatra Edvaldo 
da Silva Filho onde cons-
ta o problema de saúde. 

“Quero pedir desculpas 
a todos, principalmente 
aquele rapaz”, disse Ricar-
do, de maneira humilde.

Reincidente
Luzia Sandra já é rein-

cidente em praticar o cri-
me de injúria racial. Em 
outro vídeo que está cir-
culando nas redes sociais 
ela desacata uma mulher, 
segurança de uma loja em 
um suposto shopping de 
João Pessoa. 

Na frente do caixa, 
Luzia queria ser atendida 

na frente de outra pessoa 
o que não foi permitido e, 
por conta disso, passou a 
detratar a segurança, que 
tentou intervir. “Sou racista, 
porque a sua raça é ladra”, 
grita a mulher que aguar-
dava atendimento dentro 
da loja. E ainda diz: “Raça 
negra, raça de bandidos”.

Luzia continua es-
bravejando: “Sou Hitler. 
Eu odeio raça negra. Sou 
racista de carteirinha, se 
pudesse escrevia na testa”.

O delegado Marcone 
Falcone informou que esse 
segundo vídeo também 
será requisitado que pode 
agravar a situação de Luzia 
Sandra. “Como ela não está 
presa, tenho trinta dias 
para concluir o inquérito. 
Mais espero mandar antes 
para a justiça”, disse.

Saiba a diFErEnça

Marcelo Falcone vai presidir inquérito que investiga crime de racismo

Foto: Divulgação

Homem com tornozeleira é flagrado traficando droga
Um homem de 21 anos, 

usando tornozeleira eletrô-
nica, foi preso na noite de ssa 
quinta-feira (15) por uma 
guarnição da Polícia Militar. 
Com ele foram apreendidas 
181 pedras de crack pron-
tas para a venda, no bairro 
dos Bancários, na Zona Sul 
de João Pessoa. O jovem já 
tinha sido preso em 2018 
por tráfico de drogas e atu-
almente respondia ao cri-
me em liberdade, inclusive 
usava uma tornozeleira de 
monitoramento eletrônico.

A prisão foi efetuada 
por equipes do Batalhão Es-
pecializado em Policiamen-
to com Motocicletas (BEP-

Motos) quando realizavam 
rondas no bairro. Na Rua da 
Poeira os policiais percebe-
ram que um suspeito tentou 
se esconder em uma casa, no 
momento em que presen-
ciou a chegada da PM. 

Os policiais fizeram a 
abordagem no acusado e 
apreenderam a droga – par-
te com ele e a outra parte no 
quintal da residência onde 
ele tentou se esconder. O pre-
so e o material apreendido 
foram levados para a Central 
de Flagrantes, no Geisel.

Ainda na capital, no 
bairro de Mandacaru, dois 
jovens de 19 e 20 anos foram 
presos com uma espingarda 

Foto: Polícia Civil

em uma área de difícil aces-
so. A dupla estava na linha 
do trem e tentou esconder 
a arma em um terreno, mas 

os policiais do BEPMotos) 
que realizavam uma incur-
são pelo local, perceberam a 
ação e prenderam os dois em 

flagrante. Eles foram levados 
para a Central de Polícia, no 
Geisel.

Em outra ação, três sus-
peitos, com idades entre 17 e 
24 anos, foram detidos com 
embalagens de maconha e 
crack, na Avenida das Trin-
cheiras, na noite dessa quin-
ta-feira (15), no Centro da 
capital. Com o trio, também 
foram encontrados mais de 
700 reais em dinheiro troca-
do. Eles foram levados para a 
Central de Polícia, no Geisel.

Tráfico
Na cidade de Bayeux, 

um suspeito de 29 anos foi 
preso com vários papelotes 

de maconha, em uma quadra 
de esportes do bairro Mário 
Andreazza. A abordagem foi 
realizada pela Força Tática 
do 4ª Companhia Indepen-
dente da PM (4ª CIPM). Com 
o acusado, foram apreendi-
das 43 porções do entorpe-
cente e dinheiro. 

De acordo com os po-
liciais que participaram da 
prisão, o suspeito estaria 
usando a quadra de espor-
tes como ponto de venda de 
entorpecentes, prática que 
pode aumentar a pena no 
crime de tráfico de drogas. 
O caso foi levado para a 6ª 
Delegacia Distrital, em Santa 
Rita.

As pedras de crack estavam sendo comercializadas no bairro dos Bancários

Foto: PMPB
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Reunião debateu esquema de prevenção aos crimes durante o período de votação, nos  dias 15 e 29 no próximo mês

A segurança nas elei-
ções deste ano foi tema de 
uma reunião realizada, nes-
sa sexta-feira (16), por de-
legados das Polícias Civil e 
Federal. O encontro ocorreu 
na sede da Secretaria de Se-
gurança e Defesa Social, no 
bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa. 

Durante a reunião, foi 
discutido o esquema de pre-
venção aos crimes durante 
os pleitos, que ocorrerão no 
próximo mês de novembro, 
nos  dias 15 (primeiro tur-
no) e 29 (segundo turno). 

Apesar da lei determi-
nar que a Polícia Federal é a 
responsável por apurar cri-
mes eleitorais, a Polícia Civil 
também atua nesse trabalho, 
de forma suplementar. Na 

Paraíba, existem delegacias 
e uma superintendência re-
gional  da Polícia Federal em 
João Pessoa e delegacias nas 
cidades de Campina Grande 
e Patos. Nos demais municí-
pios onde não há unidades da 
PF, a Polícia Civil vai atuar na 
instauração de inquéritos de 
apuração aos crimes eleitorais.

O delegado geral da Po-
lícia Civil da Paraíba, Isaías 
Gualberto, afirmou que a in-
tegração entre as duas cor-
porações busca garantir a 
tranquilidade nas próximas 
eleições, assim como ocor-
reu em pleitos anteriores. 
“As Polícias Civil e Federal 
atuam de forma irmanada 
no combate ao crime. Esta-
mos estreitando o relacio-
namento para permitir um 

pleito seguro para a popu-
lação”,  declarou.

O superintendente da 
Polícia Federal na Paraíba, 
Gustavo Paulo Leite de Sou-
za, destacou a importância 
da parceria entre as Polícias 
Civil e Federal no combate à 
criminalidade. “Essa atua-
ção conjunta na repressão 
ao crime é de fundamental 
importância não apenas 
para a defesa da sociedade, 
como para garantir o bem
-estar do trabalho entre as 
duas instituições”, afirmou.

“Acredito que o planeja-
mento operacional das duas 
instituições está bem desen-
volvido, alinhado e pronto 
para atender as expectativas 
do Tribunal Eleitoral”, com-
pletou.

PC e PF discutem estratégias de 
segurança para eleições 2020

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Emmanuel Noronha

A reunião ocorreu na sede da Secretaria de Segurança e Defesa Social, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa
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Opera Paraíba realiza 90 cirurgias eletivas em Queimadas 
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) realizará 
mais uma etapa do Pro-
grama Opera Paraíba, sen-
do desta vez na Região de 
Campina Grande. As cirur-
gias eletivas, que não são 
consideradas de urgência, 
começaram a ser realizadas 
a partir dessa sexta-feira 
(16) e vão até o dia 25 deste 
mês, no Hospital Geral de 
Queimadas. Ao todo são 90 
procedimentos que englo-
bam cirurgias gerais, gine-
cológicas e de otorrino, em 
pacientes de 13 municípios 
da segunda macrorregião de 

saúde da Paraíba. 
Esta fase do Opera Pa-

raíba segue todos os pro-
tocolos estabelecidos pela 
SES no Novo Normal Paraí-
ba, mediante a pandemia 
da covid-19. A retomada do 
programa neste segundo 
semestre visa prestar um 
atendimento seguro à po-
pulação que já aguarda na 
fila de cirurgias eletivas dos 
municípios beneficiados 
com a ação. 

De acordo com o se-
cretário estadual de Saú-
de, Geraldo Medeiros, tão 
importante quanto prestar 

este serviço para a popula-
ção é cuidar da segurança 
dos usuários e profissionais 
durante os procedimentos. 
“Dar continuidade ao Opera 
Paraíba é um compromisso 
com todos que aguardam 
na fila de cirurgias do Esta-
do para zerar essa espera, 
porém não podemos dei-
xar de lado o cuidado com 
a covid-19 e a segurança de 
todos os envolvidos. Será 
mantido o distanciamento 
na unidade, com controle de 
acesso e pacientes com sin-
tomas gripais não poderão 
passar pelo procedimento 

cirúrgico. As medidas de 
prevenção para a segurança 
das equipes de saúde envol-
vidas e dos pacientes estão 
previstas no protocolo li-
berado pela Secretaria Es-
tadual de Saúde”, enfatiza. 

Entre os dias 16 e 25 
de outubro serão atendidos 
pacientes dos municípios 
que compõem a segunda 
macrorregião de saúde, nos 
quais, além de Queimadas 
que sedia pela segunda vez 
as ações do Opera Paraíba, 
estão: Alcantil, Aroeiras, 
Barra de Santana, Barra de 
São Miguel, Boqueirão Ca-

baceiras, Caturité, Gado Bra-
vo, Riacho de Santo Antônio, 
Santa Cecília, São Domingos 
do Cariri e Umbuzeiro.

Para o diretor do Hos-
pital Geral de Queimadas, 
Flavio Daniel, este é um 
momento importante para 
a população beneficiada 
com a retomada do progra-
ma. “O Brasil, de um modo 
geral, tem uma grande fila 
de cirurgias e na Paraíba 
não é diferente, mas com 
o Opera Paraíba temos a 
oportunidade de promo-
ver uma maior execução de 
procedimentos, dar anda-

mento a essa fila e diminuir 
o tempo de espera, para que 
os próximos pacientes não 
precisem aguardar tanto 
por estes procedimentos, 
que melhoram a qualidade 
de vida desta população”, 
ressalta.

Dentre os procedimen-
tos que serão executados 
estão histerectomia, vasec-
tomia, retirada de tumores, 
hérnias e da vesícula biliar. 
Só este ano foram realiza-
das 2.625 cirurgias e a esti-
mativa da SES é de realizar 
12 mil cirurgias até o fim do 
programa.

Nessa sexta-feira (16) 
foi celebrado o Dia Mundial 
da Alimentação. Em come-
moração a data, o Movi-
mento dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais 
Sem Terra (MST) e o Mo-
vimento de Trabalhadoras 
e Trabalhadores por Di-
reitos (MTD) em parceria 
com outras organizações 
populares (Marcha Mun-
dial das Mulheres e Levan-
te Popular da Juventude) 
realizaram a entrega de 
cinco toneladas de alimen-
tos à população do bairro 
Colinas do Sul, em João 
Pessoa. Cerca de 700 fa-
mílias foram beneficiadas 
com uma cesta de alimen-
tos agroecológicos vindos 
dos assentamentos da Re-
forma Agrária do MST na 
Paraíba. 

Ao todo, foram cinco 
comunidades do Colinas 
do Sul que receberam as 
doações: Nova Jerusalém, 
Terra Prometida, Jardins 
das Colinas (catadores de 
recicláveis), Conjunto 410 
e Gervásio Maia. A ação 
compõe a Jornada contra 
a fome - Paraíba e foi lide-

rada pela Rede Periferia 
Viva do Estado através da 
campanha Periferia Viva 
contra a fome.

Todas as entregas 
aconteceram durante a 
manhã de ontem (das 8h 
às 12h) no Centro de Ativi-
dades e Lazer Padre Juarez 
Benício (CEJUB), em Gra-
mame. O objetivo era evi-
tar aglomerações e atender 
aos protocolos de seguran-
ça, devido a pandemia do 
novo coronavírus. 

“Os caminhões chega-
ram na quinta e fizemos a 
montagem no Cejub duran-
te a noite e a entrega pela 
manhã”, explicou a militan-
te do MTD, Bárbara Zen.

Ela informou que 
a ação compõe o  lança-
mento da Jornada Nacio-
nal de Lutas do Periferia 
Viva contra a Fome, no Dia 
Mundial da Alimentação. 
A iniciativa foi construída 
pelos movimentos sociais 
populares que integram 
a Rede Nacional Periferia 
Viva e incluem o MST, o 
MTD, a Marcha Mundial 
das Mulheres e o Levante 
Popular da Juventude. 

A rede é construída 
por esses movimentos na-
cionalmente e também na 

Paraíba. A jornada de luta 
contra a fome faz parte de 
um processo de constru-
ção internacional da Se-
mana de Ação Anti-Impe-
rialista que ocorre desde o 
dia 15 até este sábado (17) 
em todo Brasil.

Conforme a militante, 
o objetivo da ação é denun-
ciar a política do Governo 
Bolsonaro, o preço abusivo 
dos alimentos e fortalecer 
a luta pela soberania cons-
cientizando a sociedade 
sobre a necessidade de 
um Projeto Popular para 
o Brasil.

A representante do 
MTD ainda afirmou que a 
doação integra a campa-
nha nacional por alimen-
tos saudáveis atendendo 
famílias de comunidades 
que são acampamentos 
urbanos onde os morado-
res vivem atualmente em 
situação de vulnerabilida-
de, além de sofrerem os 
impactos da pandemia da 
covid-19. 

“As ações iniciaram em 
março com a pandemia e 
vão seguir. Fizemos diver-
sas entregas assim durante 
a pandemia. Foram mais de 
40 toneladas entregues”, 
finalizou Bárbara Zen.

Colinas do Sul recebe cestas no 
Dia Mundial da Alimentação
Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com
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Cerca de 700 famílias foram beneficiadas com cestas básicas de alimentos 
agroecológicos vindos dos assentamentos da Reforma Agrária do MST



Área era um ambiente predominantemente rural, foi transformada em favela e, na década de 1980, virou bairro

Bairro São José: urbanização 
ocorreu de forma desordenada
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Inicialmente denominado 
como favela, o Bairro São José 
surgiu como um assentamento 
informal e desordenado de mi-
grantes de baixo poder aqui-
sitivo. Sem nenhuma licença 
ou infraestrutura, os novos 
ocupantes do local começa-
ram a construir suas próprias 
moradias sem critérios. Antes 
das ocupações, até a década de 
1970, a área era um ambien-
te predominantemente rural, 
mas logo foi transformada em 
favela. Só na década de 1980, 
a comunidade foi elevada à 
condição de bairro, durante 
a gestão do então prefeito Car-
neiro Arnaud.  

Situado às margens do 
Rio Jaguaribe - considerado 
Área de Preservação Perma-
nente - os residentes do bairro 
contribuíram, desde a chega-
da, para a degradação ambien-
tal, uma vez que boa parte ain-
da tem o rio como quintal. O 
problema maior enfrentado 
pela população local é que as 
moradias construídas expõem 
todos a riscos de desastres na-
turais nos períodos chuvosos. 
Isso ocorre constantemente 
porque a urbanização do bair-
ro aconteceu de forma desor-
denada. O que contribuiu para 
a má qualidade de vida dos 
moradores. 

O bairro que tinha cerca 
de 7.078 habitantes, de acordo 
com o último censo realizado 
pelo IBGE (2010), se localiza 
na Zona Leste da cidade. Na 
comunidade, quando o rio 
transborda invade as casas, 
colocando em risco as vidas 
dos moradores, causando do-
enças e prejuízos à população. 
Nos períodos chuvosos, todos 
perdem móveis e equipamen-
tos eletroeletrônicos, entre 
outros prejuízos.

O ex-prefeito Carneiro Ar-
naud informou que elevou à 
condição da favela para Bairro 
São José por solicitação de sua 
amiga Lúcia Braga, já falecida. 
“Eu atendi o pedido de Lúcia 
com o objetivo de dar mais 
dignidade aos moradores. 
Então, promovemos algumas 
obras como calçamento, cal-
çadas, iluminação adequada, 
e marcamos um dia p

ara as inaugurações e 
para promover a mudança. 
Isso aconteceu no ano de 1986 
e o objetivo foi dar mais digni-
dade e melhores condições de 

vida aos moradores”, relatou 
o ex-prefeito de João Pessoa.  

A socióloga Vanessa Sou-
to Veloso defendeu em sua 
monografia, no ano de 2010, 
que o São José, que se situa 
entre a BR 230 e os bairros 
João Agripino e Manaíra, que 
apresenta o melhor IQV (Ín-
dice de Qualidade de Vida) 
do Estado, também é visto na 
mídia local como um foco de 
violência da capital. 

Na realidade, os dois bair-
ros, o São José e o Manaíra, 
foram construídos em lados 
opostos do Rio Jaguaribe. Duas 
histórias com rumos bem dife-
rentes. Vizinhos no espaço que 
ocupam, sendo um na Zona 
Norte e o outro na Zona Les-
te de João Pessoa. Ambos são 
distantes economicamente e 
em desenvolvimento social. 
Enquanto a população de Ma-
naíra, área nobre da cidade, 
tem a terceira maior renda 
média mensal por domicílio, 
o São José, mesmo estando 
localizado ao lado do maior 
e mais importante shopping 
center da cidade, é habitado 
por pessoas pobres, humildes 
e discriminadas.

Sociabilidade
Mas no ambiente em que 

os moradores muitas vezes 
são discriminados por viverem 
numa área de vulnerabilidade 
social, a rua principal do bairro, 
Edmundo Filho, é agitada, no 
bom sentido. Representa um 
espaço de sociabilidade. Nos 
finais de semana, os moradores 
se confraternizam, colocam as 
cadeiras nas pequenas calça-
das, conversam nos finais de 
tarde, ligam os aparelhos de 
som em alto volume e bebem 
bastante, segundo o morador 
José Antônio.

Toda a área comercial 
do bairro se localiza na rua 
principal. E é exatamente na 
rua principal que existe uma 
grande variedade de estabele-
cimentos comerciais e de ser-
viços. Lá, os moradores têm à 
disposição lanchonetes, pada-
rias, mercearias, mini-merca-
dinhos, oficinas de bicicleta, 
oficinas de motos e vendedo-
res de CD e DVD, além de uma 
grande variedade de botecos 
e salões de beleza. Também 
há comércio de casa de festas 
para aniversário, sorveterias, 
igrejas evangélicas, lan-houses 
e lojas de compra e venda de 
mercadorias usadas, entre ou-
tros estabelecimentos.

Moradoras trabalham em casas como domésticas
Boa parcela das moradoras 

trabalha em residências nos bair-
ros de Manaíra, Tambaú e Cabo 
Branco como domésticas, babás 
ou cuidadoras de pessoas idosas. 
Já os homens, segundo informa-
ções da moradora Josefa dos San-
tos, que trabalha como lavadeira, 
exercem usualmente as funções 
de porteiro de condomínios ou 
jardineiros. “Outros, vindos das 
cidades do interior do Estado, 
conseguem emprego no Shopping 
Manaíra, (na maioria das vezes 
na praça de alimentação) como 
garçons, faxineiros ou cozinheiros, 
entre outras profissões.

 No São José, pelo menos os 
moradores dispõem de uma linha 
de ônibus que corta o bairro. Re-
sidentes dizem que muita gente 
do João Agripino evita pegar esse 
ônibus com medo ou por discri-
minação, mas não são todos. Isso 
acontece porque há informações de 
que no São José, residem pessoas 
que ganham a vida de forma ilícita, 
realizando pequenos assaltos, ou 
venda de drogas. Um dos mora-
dores que não quis se identificar 
disse que dentro do próprio bairro 
também existe o medo entre mora-
dores. Ou seja, de pessoas recém-
chegadas, que não se conhecem.

Segundo dados da Secreta-
ria do Desenvolvimento Social 
do Município (Sedes), no ano de 
2009, o bairro tinha 2.063 domi-
cílios, registrando um dos piores 
Índices de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) da cidade. Há anos, 
os moradores têm reivindicado a 
construção de pontes mais largas 
para ligar o São José ao bairro 
de Manaíra. Atualmente, existem 
apenas duas em péssimo estado 
de conservação, uma distante da 
outra, feitas de metal, e que por 
serem muito estreitas, permitem 
apenas a passagem de pedestres 
e bicicletas.

Alguns moradores afirmam 
que não se arriscam a pedir em-
prego no bairro de Manaíra por 
causa da discriminação. “Às vezes, 
quando uma mulher vai pedir em-
prego de doméstica e afirma que 
mora no bairro São José, o em-
prego é negado porque o bairro 
vive constantemente recebendo a 
visita da polícia”, revelou Josinaldo 
Gomes Ferreira, complementando 
que praticamente todos os assaltos 
que ocorrem em Manaíra, são atri-
buídos a moradores do São José. 
“Mas as pessoas precisam saber 
que no local, também moram 
pessoas honestas”.

Condomínio
Com o objetivo de trans-

formar a vida das pessoas 
do bairro, no ano de 2018, a 
Prefeitura de João Pessoa cons-
truiu 336 apartamentos que 
foram entregues às famílias 
carentes que viviam nas casas 
que haviam sido construídas 
às margens do Rio Jaguaribe. 
Para as famílias que recebe-
ram os apartamentos a ideia 
foi boa. Porém, praticamente 
todos os demais moradores 
continuam enfrentando sérios 
problemas com os constantes 
alagamentos nos períodos chu-
vosos. Muitos que moram na 
rua principal, não conseguem 
sequer sair de casa porque o 
rio transborda.

As obras do condomínio 
custaram R$ 26 milhões, e a 
construção aconteceu através 
dos programas Minha Casa, 
Minha Vida e do Aceleração do 
Crescimento (PAC). Na época, 
todas as casas que haviam 
sido construídas às margens 
do rio, foram demolidas e pa-
ralelamente foi iniciada uma 
fiscalização, para evitar que 
novas pessoas ocupem nova-
mente os espaços.

O rio divide os bairros São José e Manaíra, que vivem realidades diferentes. A área comercial do bairro se concentra na rua principal que, nos finais de semana, também é utilizada como local de diversão para uma grande parcela dos moradores  

Fotos: Roberto Guedes

O bairro São José, em João Pessoa, fica situado às margens do Rio Jaguaribe, sendo considerada uma Área de Preservação Permanente

População sofre por conta da enchente do Rio Jaguaribe na época de chuva, quando muitos ficam impossibilitados de sair de casa



Baseado na teoria de 
Ariano Suassuna (1927-
2014), será lançado neste 
sábado o projeto do profes-
sor e cineasta Cláudio Brito, 
Ariano: Ilumiaras, o quarto 
documentário do que deverá 
se tornar uma pentalogia, 
toda baseada em diferentes 
linguagens dentro do univer-
so do escritor e dramatur-
go paraibano. A exibição de 
estreia do longa-metragem 
acontecerá às 19h, através 
do canal oficial do Centro de 
Artes da Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF), como 
parte da programação do 
evento 10º Interculturalida-
des – 50 anos do Movimento 
Armorial.

Após a sessão, será rea-
lizado um debate com o dire-
tor Cláudio Brito, Leonardo 
Guelman, Carlos Newton Jr., 
Manuel Dantas Suassuna e 
João Carlos Beltrão.

Criado por Ariano, “ilu-
miara” significa “altar ilu-
minado” e, de acordo com o 
realizador, o termo pode ser 
visto como os espaços não 
necessariamente arquitetô-
nicos, mas que de alguma 
forma inspirem, tragam luz 
para quem procura referên-
cia. “Pode ser também uma 
obra literária. Devem ser 
obras que, de alguma forma, 
sirvam de referência para um 
povo, que mostre o caminho 
que ele possa seguir em re-
lação à sua própria cultura”, 
explica Cláudio Brito. “A ilu-
miara deve nortear os cami-
nhos desse povo e a partir 
da tradição estabelecer um 
diálogo com seus antepassa-
dos, mantendo sua essência, 
sua identidade que deve ser 
repassada adiante”. 

O novo documentário 
faz parte do projeto audio-
visual Ariano: Armorial, que 
foca na abordagem de dife-
rentes aspectos do que Suas-
suna ensinava e abordava 
em suas obras. Com início 
no ano de 2007, a partir do 
filme Ariano Suassuna: Cabra 
de Coração ou O Cavaleiro 

da Alegre Figura, foi sucedi-
do pelas produções Ariano: 
Impressões (2009) e Ariano: 
Suassunas (2013).

Agora, a quarta realiza-
ção voltada para o paraibano 
representa algo além do que 
o diretor imaginava de iní-
cio. “É como se eu estivesse 
realizando também a minha 
própria ilumiara”, confessa. 
“No começo, não imaginava 
chegar onde cheguei, mas te-
nho um mantra que diz ‘tudo 
o que comove, me move’ e, 
ao me deparar com a obra 
de Ariano, nos anos 1980, 
foi algo que me comoveu de 
tal jeito que eu fui me envol-
vendo aos poucos”, relembra.

O quinto filme da série, 
que deverá encerrar o pro-
jeto e se intitulará Ariano: 

Armorial, deverá sintetizar 
o que vem sendo feito por 
Cláudio Brito nesses anos. 
“Deve refletir sobre a es-
tética Armorial, sobre sua 
importância para as gera-
ções de artistas desses 50 
anos e como ela está sendo 
trabalhada hoje”, explica o 
cineasta.

Ao total, o projeto não 
é apenas de documentários, 
mas sim “uma série de pro-
duções audiovisuais, que 
passeia por espetáculos, vi-
deoexposições e também do-
cumentários”, destaca Brito, 
que vem sendo acompanha-
do pela dupla técnica João 
Carlos Beltrão (diretor de 
fotografia) e Tiago Andrade 
(editor de imagens) na rea-
lização dos filmes.

A base para criação do 
roteiro de Ariano: Ilumiaras 
foram os livros Romance de 
Dom Pantero, especialmen-
te O Romance d’A Pedra do 
Reino e o Príncipe do Sangue 
do Vai-e-Volta. Brito realiza 
seu processo criativo através 
de três roteiros, iniciando 
pelo estudo dos livros. “Dom 
Pantero foi a espinha dorsal 
de todo o filme”. O realizador 
paraibano reforça também a 
participação de Dantas Suas-
suna, filho do dramaturgo, 
que contribuiu para a reali-
zação do novo trabalho a par-
tir de conversas e definições 
em parceria.

Após esse roteiro inicial, 
baseado nos livros mencio-
nados, e nas reflexões e in-
terpretações do próprio ci-

neasta, ele realiza o roteiro 
de filmagem propriamente 
dito, no qual estabelece “uma 
composição imagética que 
também é literária, estabe-
lecendo conversas que vou 
ter tendo a literatura como 
fonte”, detalha.

Entre as construídas, 
Cláudio Brito destaca as 
ilumiaras Zumbi, em Recife 
(PE), e A Pedra do Reino, em 
São José do Belmonte (PE), 
estas concretizadas enquan-
to Ariano estava como secre-
tário de Cultura do Estado  
pernambucano. Após este 
período, ele criou outras ilu-
miaras voltadas para o cam-
po emocional, como a ilumia-
ra Acauhan, em Aparecida 
(PB), voltada para o afeto fa-
miliar; a ilumiara A Coroada, 

casa que habitou em Recife, 
que seria mais uma obra de 
enaltecimento de sua relação 
com Zélia Suassuna e filhos; e 
a ilumiara Jaúna, projeto que 
ele iniciou e está sendo pros-
seguido por Dantas Suassu-
na, na Fazenda Carnaúba, em 
Taperoá (PB).

“Ariano levantava uma bandeira não apenas artística, mas social”
Completando 50 anos ama-

nhã, o Movimento Armorial re-
presenta a bandeira defendida 
por Ariano Suassuna de reconhe-
cimento e valorização da cultura 
tradicional, voltando os olhares 
para a importância de reconhe-
cimento das próprias raízes. “Em-
bora o movimento tenha nascido 
no ambiente acadêmico, o olhar 
que ele traz para a cultura popu-
lar e para a cultura dos nossos 
antepassados é voltado para o 
diálogo entre artistas, e não para 
a cultura do rechaço”, explica o 
diretor de Ariano: Ilumiaras. 

Por ser algo construído em 
conjunto, o resultado integrado 
baseado em diferentes pensa-

mentos permite resultados plu-
rais, nas palavras do cineasta. “É 
algo voltado para uma constru-
ção integradora entre os artistas. 
O princípio Armorial é barroco, 
de integração das artes”, conti-
nua Cláudio Brito. “Meus docu-
mentários consideram esse prin-
cípio como base, então procuro 
incluir artistas no campo das artes 
plásticas, da música e do teatro, 
para citar alguns”.

Ao falar de Canudos, por 
exemplo, segundo Brito, Ariano 
Suassuna se referia à construção 
de um país com um sonho cole-
tivo, em que todos trabalhavam 
em prol do bem estar de todos. 
“É um grande ensinamento para 

a gente. Ariano levantava uma 
bandeira não apenas artística, 
mas social. Ainda temos muito 
para caminhar, mas o Movimento 
Armorial contribui para isso”.

Hoje, após 50 anos de fun-
dado, há frutos herdados da 
fonte de Ariano Suassuna, mas 
esses não seguem mais o princí-
pio de forma absoluta, e sim em 
nuances exploradas em maior ou 
menor profundidade. De acordo 
com Cláudio Brito, o Movimento 
Armorial se tornou uma estética. 
“Existe a estética que propõe esse 
olhar, voltado para a cultura po-
pular e de nossos antepassados, 
usando essa referência dentro do 
princípio de tradição”. 

Entre os nomes que atual-
mente seguem essa proposta, 
são apontados desde dentro do 
campo do cinema até teatro, 
dança e artes visuais. “Luiz Fer-
nando Carvalho, por exemplo, 
não é um cineasta Armorial, mas 
quando ele trabalha com alguma 
obra dentro desse universo, ele 
tem um grande respeito a essa 
estética”, aponta. Além dele, são 
mencionados, nas artes plásticas, 
o próprio Dantas Suassuna, bem 
como Francisco Brennand (1927-
2019) e Gilvan Samico (1928-
2013). No teatro, ele destaca a 
coreógrafa pernambucana Maria 
Paula Costa Rêgo e o paraibano 
Braulio Tavares.

Dança do ventre
Dentro da programação do projeto ‘Formação Funesc’, dançarina 
e professora Thaismary Ribeiro promove videoaulas do gênero 
gratuitamente na Internet.  Página 11
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Cineasta Cláudio 
Brito lança hoje, 
em evento virtual 
que comemora o 
cinquentenário, 
‘Ariano: Ilumiaras’,
o quarto longa de 
uma pentalogia

Documentário celebra os 50 
anos do movimento armorial

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

Centro de Artes UFF

Importante personagem e consultor do 
projeto, o artista visual e filho de Ariano, 
Manuel Dantas Suassuna, visita a Ilumiara 
Jaúna, em Taperoá, na Paraíba

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

ImAgEns Do DocumEntárIo Da esq. para dir.: obras de artistas armoriais, na ilumiara A Coroada, no Recife, Pernambuco; mais esculturas 
na ilumiara A Coroada, sendo que as pinturas “rupestres” na parede são de autoria do próprio Ariano Suassuna; representantes importantes do 
movimento, conversa entre o escritor Braulio Tavares (E) e o artista Manuel Dantas Suassuna (D), na ilumiara Acauhan, em Aparecida, na Paraíba

Fotos: Divulgação
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A maior parte dos professores em sala de aula do 
Brasil, sobretudo no ensino fundamental, é constituí-
da de mulheres, o que mantém uma tradição secular 
do país: o sexo feminino sempre predominou no ensi-
no nacional, na escola pública ou particular.

E com que se deparam quase todas que mourejam 
na escola pública? Dificuldade de acesso, ambiente de-
predado, medo estampado pela violência nos arredores 
da escola e falta de segurança para ela própria na sala 
de aula, pois há infratores a serviço do crime até em lu-
gares que deveriam ser sagrados – como nos ambientes 
em que se ensina a ler.

Têm de enfrentar também a falta de cadernos, de 
livros e outros materiais requisitados para o apren-
dizado, além das dificuldades das crianças, jovens 
e adultos que chegam cansados, depauperados e às 
vezes famintos.

Tudo isso acrescentado às questões salariais, sem-
pre presentes na vida das professoras. A baixa remu-
neração é uma preocupação permanente que tem de 
conviver com o cuidado de dar boas aulas e colaborar 
com as despesas de manutenção da família quando essa 
responsabilidade não lhe é totalmente afeta – como hoje 
em dia já acontece em razoável quantidade.

Será que os métodos de ensino que foram aborda-
dos durante o curso da faculdade estão de acordo com a 
realidade encontrada? Como agir ao encarar uma reali-
dade tão dura que nenhuma faculdade ensina?

É dever das professoras buscar soluções para as 
enormes dificuldades que encontra na escola, reflexo 
de uma situação econômica e social perversa ou cabe 
a elas somente ensinar o conteúdo programático exi-
gido em cada disciplina?

O que se percebe é que na falta de assistentes 
sociais e psicólogas dentro de algumas escolas, as pro-
fessoras precisam até compreender um pouco destas 
áreas para não serem omissas diante do lamentável 
quadro que se apresenta.

Será que isso é justo? Será que somente a vocação 
de professora e o amor pelos alunos darão o suporte 

para ela no plano, inclusive emocional? Talvez por-
que não possam responder, como desejariam, a estas 
questões, o estresse seja hoje uma das doenças que 
mais afetam as professoras.

Além disso, existe o fato de a escola, por ter mu-
lheres em sua maioria, ser comumente romantizada 
como um ambiente de trabalho diferenciado, mais hu-
manitário. Tal análise esconde preconceitos e contri-
bui para legitimar a identificação de comportamentos 
e funções distintos ou complementares para os dife-
rentes sexos: docentes e estudantes e, por consequên-
cia, condições diferenciadas.

A verdade é que, pela sua própria condição de 
mulher, a professora que tem arraigada tradição de 
ser a “segunda mãe” da criança, cada vez mais sente 
os efeitos de qualquer crise em que esteja mergulha-
da a comunidade na qual a escola em que exerce sua 
profissão, esteja inserida.

Tudo isso, ficou ainda mais claro e mais lamentável, 
nestes sete meses da pandemia, que afastou os profes-
sores das salas de aula e quase os obrigou a ensinar 
através de métodos virtuais, utilizando a Internet – 
ferramenta a que a maioria não tem acesso. Isso sem 
falar na absoluta incapacidade de acompanhar essas 
aulas on-line, da quase totalidade dos alunos de escolas 
públicas, cujos pais mal ganham para pagar as taxas de 
água, luz e comprar o mínimo nos supermercados para 
satisfazer o sagrado direito de comer.

Neste breve questionamento, dentro das comemo-
rações do Dia do Professor (ou da Professora!) trans-
corrido no último dia 15, rendo justa homenagem 
a todas às mulheres-professoras com quem muito 
aprendi ao longo dos meus tempos de estudante. Den-
tre outras, a lembrança me traz à memória os nomes 
inesquecíveis de Durvalina Falcão (a primeira), Lour-
des Almeida, Otília Viana, Daluz Bonavides, Argentina 
Pereira Gomes, Daura Santiago Rangel, Maury Albu-
querque, Alaíde Chianca, Olivina Carneiro da Cunha, 
Dulce Ramalho, Dona Ritinha e tantas outras que me 
ensinaram quase tudo na vida.

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

A mulher-professora

Há um velho ditado popular que diz: “Quem foi rei, 
nunca perde a majestade”. Tenho minhas discordân-
cias. Nem todas as pessoas que nascem com habilida-
des especiais, talentos extraordinários, e que ganham 
o epíteto de “rei”, cuidam em fazer com que sua coroa 
seja brilhante, em todos os sentidos. Terminam por se 
permitirem, como indivíduos comuns, cometendo er-
ros que deslustram o brilho de sua imponência. 

 Neste mês de outubro estamos comemorando os 
80 anos de uma personalidade que ganhou projeção 
no mundo inteiro, por ser considerada alguém fora do 
comum. No mundo dos esportes ele assumiu, com to-
dos os méritos, o trono de “rei do futebol”. Indiscutível 
a benemerência do título conquistado. Pelé tornou-se 
orgulho de todos nós, brasileiros. É, sem dúvidas, o 
nosso compatriota mais conhecido no planeta. 

 Guardo comigo a lembrança da felicidade em vê-lo 
jogar aqui em João Pessoa, quando esteve próximo de 
fazer o milésimo gol de sua carreira futebolística. Há 
quem diga que essa glória aconteceu naquele jogo que 
presenciei. Decidiu sair do ataque para jogar como go-
leiro, porque o estádio olímpico não era o palco adequa-
do para tamanha proeza. Podemos até compreender 
sua atitude. Realmente, por sua condição de majestade, 
merecia um cenário mais ajustado ao acontecimento 
que o mundo inteiro esperava para comemorar. Toda-
via, foi minha primeira decepção com o “rei do futebol”. 
Entendi como uma desconsideração com o público que 
estava ali para reverenciá-lo. Mas, digamos, que foi uma 
falha pequena e perfeitamente aceitável. O fato merecia 
um cenário na conformidade do grande feito, ansiosa-
mente esperado. 

 Meu desapontamento com o “rei” não foi esse epi-
sódio da partida de futebol aqui realizada. Ainda que 
me sinta tentado a homenageá-lo pelo que fez com a 
bola nos pés, honrando e exaltando nossa nacionalida-
de, não posso deixar de criticar sua postura em negar 
reconhecimento de paternidade a uma filha concebi-
da num romance esporádico da sua juventude. Mesmo 
com todas as provas de que ela era sua filha biológica, 
mostrou-se indiferente, evitando qualquer aproxima-
ção durante toda a vida. O sentimento doloroso de re-
jeição do pai famoso, fez com que escrevesse um livro 
intitulado A Filha que o Rei Não Quis. 

 Nem na sua morte o “rei” teve a sensibilidade hu-
mana de comparecer ao seu velório. Não é postura de 
quem traz o título de majestade. A sua coroa ganhou 
uma mancha que nunca desaparecerá. Lamentável 
e injustificável sobre todos os aspectos. Recusou-se 
realizar o sonho da filha enquanto ela estava viva. Os 
dois só se encontraram nos tribunais, por ocasião da 
batalha judicial que durou seis anos para obtenção do 
reconhecimento da paternidade. Nem a comprovação 
atestada pelo DNA fez com que o “rei” se curvasse às 
evidências e se aproximasse de sua filha, porque tinha 
receio de prejudicar sua imagem. 

 O abandono paterno é uma mancha que deslustra 
sua coroa de rei. Se apequenou. A majestade perdeu 
sua grandiosidade. Confesso que tenho dificuldades 
em prestar-lhe as homenagens que estão programan-
do para comemorar os seus oitenta anos de vida. Vibro 
ao rever suas jogadas excepcionais vestindo a camisa 
da seleção brasileira. Todavia, me entristeço e me en-
vergonho ao observar aquele que consideramos “rei” 
ter sido tão desumano e tão frio diante do ansioso 
desejo de uma filha que, por toda vida, quis receber o 
abraço carinhoso de seu pai. Desculpem-me os aficio-
nados do futebol, e eu sou um deles, mas não me sinto 
à vontade para prestar homenagens a um rei que fez 
questão de sujar sua coroa com uma nódoa que jamais 
será apagada.

A mancha na 
coroa do rei

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Foto: Memória Santos FC/Divulgação

Nem teste positivo de DNA fez com que Pelé não desse às costas para filha

Colunista colaborador

Por que a literatura de cordel 
surgiu e se manteve, a princípio, como 
singularidade única da região nordesti-
na? E já agora, nas últimas décadas, do 
século passado espraia-se por outras 
regiões brasileiras, embora não com 
a mesma intensidade do Nordeste? E 
mesmo quando ocorre noutros lugares, 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, 
Pará, etc., está sempre ligada a poetas 
populares da nossa região? 

Essas indagações têm sido motivo 
de reflexões por parte de estudiosos, 
embora já existem, para as mesmas, 
respostas coerentes e adequadas. 
Manuel Diegues Júnior estudou esse 
aspecto com muita inteligência, no 
ensaio Literatura de Cordel (Cadernos de 
Folclore nº 2, da Campanha de Defe-
sa do Folclore Brasileiro, Rio, 1975), 
quando afirma: “No Nordeste, por 
condições sociais e culturais peculiares, 
foi possível o surgimento da literatura 
de cordel, de maneira como se tornou, 
hoje em dia, característica da própria 
fisionomia cultural da região. Fatores de 
formação social contribuíram para isso; 
a organização da sociedade patriarcal, o 
surgimento de manifestações messiâni-
cas, aparecimento de bandos de canga-
ceiros ou bandidos, as secas periódicas 
provocando desequilíbrios econômicos 
e sociais, as lutas de família deram opor-
tunidade, entre outros fatores, para que 
se verificasse o surgimento de grupos 
de cantadores como instrumento do 
pensamento coletivo, das manifestações 
da memória popular.”

Não só fatores de ordem social – 
salienta Diegues Júnior –, mas inclusive 
étnicos, como a assimilação mais estável 
do português e do africano escravo 
na área nordestina. Fatores esses que 
concorreram para que o Nordeste fosse 
o ambiente ideal ao surgimento daquele 
tipo de literatura popular. Não apenas a 

literatura popular escrita, portanto, mas 
igualmente da literatura oral, em versos, 
típica dos nossos famosos cantadores 
de viola. Repentistas e exímios cantado-
res em desafios ou pelejas – outra forma 
de poesia popular que recebemos da 
tradição ibérica.

A literatura de cordel, obviamente, 
só surgiria após o aparecimento das 
pequenas tipografias avulsas, espalha-
das por várias cidades interioranas e 
capitais nordestinas, o que só ocorreu a 
partir do fim do século 19. Desses cen-
tros maiores é que saíram e se difundi-
ram pela região os folhetos de cordel, 
vendidos nas feiras livres e mercados, 
estações rodoviárias e ferroviárias.

Extremamente diversificada, 
como se sabe, é a temática do cordel. 
Tudo ou quase tudo serve de motivo 
aos poetas populares para escreve-
rem seus folhetos. Desde os romances 
tradicionais – Carlos Magno e os Doze 
Pares de França, A Princesa Malagona, 
João de Calais, etc. –, que nos vieram 
da Idade Média, através do romanceiro 
ibérico, sendo aqui readaptados à eco-
logia e sentimentos nordestinos, até 

assuntos históricos brasileiros, fatos 
ligados à religiosidade, ao misticismo, 
à vida campestre, desastres, crimes, 
acontecimentos mais recentes da 
atualidade mundial. Estes últimos são 
os chamados folhetos de época – os 
acontecidos, para usar terminologia já 
consagrada pelos estudiosos. Sem es-
quecer as pelejas ou desafios, debates 
entre repentistas, em geral imaginá-
rios ou alusivos à encontros reais de 
violeiros, sempre interessantes.

Do ponto de vista formal, a literatu-
ra de cordel se apresenta predominan-
temente, em estrofes de seis versos ou 
linhas, sextilhas, a forma clássica. Em 
menor número, encontramos estrofes 
de sete sílabas e em décimas. Raramen-
te, surgem folhetos em quadras, que era 
a forma clássica dos primeiros canta-
dores de viola, já hoje substituída pela 
sextilha quando não por uma variedade 
de formas antigas e modernas.

Devemos salientar que os folhetos 
de temas tradicionais e os de época 
ou acontecidos obedecem àqueles 
tipos de estrofes (sextilhas, setilhas e 
décimas). Todavia, no que se refere aos 
folhetos e pelejas e desafios, a forma é 
também bastante variada, apresentan-
do-se em mourões, galopes à beira
-mar, gemedeiras, etc.

Alguns poetas, como Leandro Go-
mes de Barros, João Martins de Ataíde 
e outros, eram mais cuidadosos em re-
lação a métrica e rima dos seus versos. 
Outros, mais modernos, relaxam um 
tanto seus versos, aparecendo muito 
pé-quebrado. O bom poeta de cordel 
já tem o ritmo do verso no ouvido, a 
música, que flui naturalmente, sem 
esforço. Outros, embora imaginosos, 
são duros de roer na métrica e na rima. 
É que os poetas populares, em geral, 
interessa-lhes mais o conteúdo do que 
a forma de expressão.

A singularidade do
cordel nordestino

Cultura popular Irani Medeiros 
medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Divulgação

Cordel tem temáticas extremamente diversificadas
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Videoaulas de dança do ventre 
são disponibilizadas na Internet

O segundo módulo da 
videoaula que aborda o tema 
“Sagrado Feminino na Dança 
do Ventre” será disponibiliza-
do neste sábado pela dançari-
na e professora Thaismary Ri-
beiro, dentro da programação 
do projeto ‘Formação Funesc’, 
uma atração de cunho alterna-
tivo por conta da pandemia. O 
conteúdo será lançado às 17h, 
pelo canal oficial da instituição 
no Youtube (/funescpbgov).

“Tivemos uma grande 
receptividade. Várias pessoas 
comentando nos vídeos e en-
trando em contato para ter 
mais informações sobre as au-
las e para saber quando sairia o 
módulo seguinte”, disse Thais-
mary sobre a repercussão obti-
da do primeiro módulo.

Segundo a dançarina, a 
videoaula que será divulgada 
hoje tem duração de cerca de 
40 minutos e vai abordar as 
energias feminina e masculina, 
além de movimentos sinuosos. 
“O objetivo da aula é empode-
rar a energia feminina presen-
te em todos nós”, resumiu.

Após a exibição, o mate-
rial fica disponível ao público 
no canal da Fundação. “Esse 

projeto ‘Formação Funesc’ 
é importante, pois dá opor-
tunidade das pessoas terem 
acesso a aulas on-line, sem ter 
que saírem de casa e ficarem 
expostas ao vírus da covid-19”, 
disse Thaismary Ribeiro.

O próximo módulo – ter-
ceiro e último – será lança-
do no dia 7 de novembro. “O 
conteúdo será arquétipos de 
algumas deusas egípcias e das 

yabás e alguns deslocamentos 
presentes na dança do ventre”, 
adiantou a dançarina, que tam-
bém é atriz, brincante popular, 
performer e percussionista.

Thaismary também é pes-
quisadora de dança do ventre, 
de fusões e manifestações po-
pulares existentes na Paraíba e 
Pernambuco, além de ser uma 
adepta da filosofia do Sagrado 
Feminino. “É uma abordagem 

teórico e prática que tem como 
objetivo empoderar a energia 
feminina presente em cada 
pessoa, através de conceitos 
sobre o Sagrado Feminino e 
da dança do ventre, do auto-
conhecimento, dos conceitos 
de energia feminina e masculi-
na, dos arquétipos de algumas 
deusas egípcias e das yabás, 
da consciência da musculatura 
pélvica e das técnicas de qua-
dril presentes na dança do ven-
tre”, esclareceu.

No conhecimento da pro-
fessora, a dança do ventre é 
uma atividade física que faz 
muito bem para corpo, mente 
e espírito. “Em João Pessoa, há 
profissionais que atuam nessa 
área, mas acredito que é im-
portante disseminar essa arte 
para mais pessoas”.

‘Formação Funesc’

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

No sítio a vida passava devagar. A família era gran-
de, dava um certo trabalho para manter aquelas bocas, 
mas para tudo se dava um jeito. Dois dos filhos mais 
velhos estavam sempre indo à feira vender banana e la-
ranja cravo, frutas que abundavam naqueles vales bre-
jeiros. O pouco do feijão da roça não dava nem tempo de 
secar direito, ia direto para a panela. Miguel, o patriarca, 
ia numa casa de farinha na estrada de Puxinanã buscar 
uma saca que durava alguns meses, a mantinha em um 
jirau na cozinha. Vida de rusticidade e dificuldade. Cor-
rinha era sua filha predileta, tinha 12 irmãos; não era a 
mais velha nem a mais nova, mas sua mãe a via como a 
mais sabida. Ela quem resolvia as coisas em Esperança 
ou se preciso fosse, ia a Campina Grande.

Certa feita, na festa de Nossa Senhora do Bom Con-
selho, padroeira do município, após assistir à missa com 
sua mãe e seus irmãos, Corrinha deu uma espiada na fes-
ta e se assanhou por um moço que morava no sítio vizi-
nho. Como ele está bonito! Comentou com a irmã mais 
velha. Tinha visto o que nunca havia enxergado naque-
les pés de serra. Pouco tempo de namoro e o casamento 
foi ligeiro. Após a primeira filha, o dito cujo viajou para 
o Rio de Janeiro afirmando que no fim do ano voltaria 
rico. Todo mundo estranhou, mas ninguém soube impe-
dir aquele desatino, até porque foi de repente, pegando 
todos de surpresa. Chegou o fim do ano e ele não voltou. 
Se passaram mais dois longos anos até que a irmã mais 
velha, estando na cidade, ouve uma conversa na feira 
entre uma prima do sujeito e um feirante: “Ivo não vem 
mais aqui não, que ele não é besta. Como não era casado 
na igreja, foi embora com a filha do coronel e hoje vive 
muito bem no sul, ele ia bem ficar morando num case-
bre naquele sítio passando fome...”. Aos prantos, a irmã 
retorna com a má notícia que arrasou todo mundo, inclu-
sive o velho Miguel. 

Impotente e com profunda vergonha, Miguel resol-
ve se mudar para Campina. Um compadre seu falou dias 
antes ter ouvido na Rádio Borborema que estavam re-
crutando trabalhadores para as indústrias que estavam 
se instalando na cidade. Sabendo das oportunidades, foi 
com seu filho mais velho conferir. Conseguiu de imediato 
trabalho no canteiro de obras de uma fábrica de PVC, o 
filho mais velho foi empregado em uma obra vizinha. À 
tardinha, era o momento de procurar lugar onde pode-
riam morar com segurança e trazer a família.

No início da década de 1960, nasciam as primei-
ras empresas, com destaque para a fábrica de fogões 
Wallig, que Miguel viu desde o corte de terreno, parti-
cipando de cada etapa da construção. Trabalho árduo, 
difícil, porém digno e honesto. Não tardou a encontrar 
um bairro a se formar um pouco afastado do centro, 
com possibilidades até de arriscar plantar uma rocinha 
de milho e feijão; o lugar era de uma Dona Merquinha, 
que tinha uma mata gigante até onde a vista alcançava 
na saída para o Sertão; o lugarejo que virou bairro era 
chamado de “Moita”. Tinha uma igrejinha em devoção a 
Santa Rosa e das poucas casinhas, criou-se uma Socie-
dade de Amigos de Bairro. 

La no fim da rua grande, que viria a se chamar Rua 
do Sol, Miguel e seu filho construíram uma casa de taipa 
e poucos meses depois, estava ali toda a família reuni-
da. E cada um passou a ajudar no sustento da casa e em 
esforços para sua ampliação, pois do tamanho que era, 
a família só conseguia estar toda dentro da residência 
na hora de dormir. As meninas já crescidas, levavam 
com dificuldade moringas de barro com água e cocada 
para a estação de trem no lugar Casa de Pedra, que veio 
a se chamar Centenário anos depois, e vendiam aos pas-
sageiros; a água era em um caneco de ágata e a cocada 
em um papel de embrulho. Os três filhos mais velhos 
foram trabalhar com o pai, o que tinha vindo primeiro 
desistiu e junto a mais uns três colegas de obra, pegou 
um pau-de-arara para tentar a vida no sul sem dar qual-
quer notícia, logo após o pagamento.

Naqueles anos a cidade prosperou, depois do boom 
algodoeiro ela procurou um lugar para si, e encontrou na 
atividade industrial o néctar para reinventar-se. As fá-
bricas foram sendo construídas e boa parte da mão de 
obra veio de outras cidades, dos arredores, forasteiros 
sempre em busca de oportunidade e a cidade Rainha es-
banjando sua hospitalidade, sempre a se preocupar mais 
com o futuro do que com seus filhos. 

Depois do parque industrial funcionando, muita 
mão de obra continuou sendo necessária e nos anos se-
guintes, a cidade vai passar por uma série de modifica-
ções. Assim, migueis, marias, josés, joões, franciscos e 
suas famílias vieram construir essa cidade, por um mo-
tivo ou por outro, incorporando a força de um povo que 
além da altivez, é marcado pela esperança.

Mãos que
erguem a cidade

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Segundo módulo apresentado pela dançarina Thaismary Ribeiro será lançado hoje

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Nesta semana, os Cen-
tros Culturais Banco do 
Nordeste (CCBNBs) reto-
maram algumas de suas 
atividades presenciais. A 
reabertura dos espaços 
obedecerá as medidas de 
prevenção dos efeitos da 
pandemia da covid-19 e os 
protocolos sanitários es-

taduais e municipais, com 
limite de quantidade de 
pessoas nos ambientes e de 
tempo de permanência.

Em Sousa, no Alto 
Sertão paraibano, o aten-
dimento presencial será 
realizado mediante comu-
nicação prévia. Os usuários 
devem entrar em contato 

pelos Canais de Atendimen-
to da instituição para con-
sultar itens do acervo das 
bibliotecas e solicitar em-
préstimos. As entregas se-
rão na portaria do CCBNB.

O atendimento aconte-
cerá de terça a sexta-feira, das 
10h às 18h. Na unidade de 
Sousa, há o acervo de livros 

e periódicos voltado para as 
áreas de Desenvolvimento 
Regional, Economia, Arte, 
Cultura e Literatura, além de 
mapas, dicionários, enciclo-
pédias gerais e específicas.

Para mais informações 
e agendamentos, o núme-
ro de telefone do CCBNB de 
Sousa é (83) 3522-2980.

Centro Cultural de Sousa retoma serviços

Lançamento literário

Obra aborda famoso crime de ódio

Um garoto negro bru-
talmente assassinado. Não 
é mais uma ação brutal de 
uma polícia preconceituosa 
estadunidense nos dias de 
hoje, que acarretou no mo-
vimento Black Lives Matter, 
mas um famoso crime de 
ódio ocorrido em 1955, no 
qual homens brancos se-
questraram, torturaram e 
mataram um garoto negro 
por suspeitarem que ele te-
nha flertado com uma mu-
lher branca. 

Chega ao público bra-
sileiro uma obra crucial 
para o momento de luta 
antirracista e antifascista: 
em O Sangue de Emmett 
Till (Estação Liberdade, 
384 páginas, R$ 63), o his-
toriador Timothy B. Tyson 
amplia seu contexto histó-
rico e reconta esse assas-
sinato terrível e seus des-
dobramentos na luta pelos 
direitos civis nos Estados 
Unidos e sua ressonância 
no contexto atual.

Em agosto de 1955, na 
pequena cidade de Money, 
Mississipi, um menino ne-
gro de 14 anos suposta-
mente flertou e agarrou 
pela cintura Carolyn Br-
yant, uma mulher branca 
que trabalhava como cai-

xa em um mercado. Essas 
acusações nunca ficaram 
claras. Carolyn informou 
ao seu marido, Roy Brya-
nt, e J. W. Milam, meio-ir-
mão do mesmo.

Após o sequestro, tor-
tura e morte, o corpo mu-
tilado da vítima foi achada 
três dias depois, em um 
rio. Não é difícil entender 
como o caso Emmitt Till 
se tornaria o catalisador 
da luta pelos direitos civis 
americanos. Logo no pri-
meiro capítulo, Carolyn Br-
yant, que acusou o garoto, 

admitiu que “sua versão 
não era verdadeira”. O lin-
chamento do menino ain-
da hoje é considerado um 
dos crimes de ódio mais 
notórios e relembrados da 
história norte-americana.

Em imensa comoção, 
milhares acompanharam 
seu funeral, seu rosto des-
figurado rodou o mundo, 
gerando protestos e aju-
dando a irromper o movi-
mento dos direitos civis.  
As imagens da face de Till 
são tão impactantes que 
reverberam na bienal de 

Nova York de 2017 pe-
las mãos da artista Dana 
Schtltz, produzindo o de-
bate sobre a apropriação 
cultural e o lugar de fala.

Após a leitura das qua-
se 400 páginas da obra, 
fica a questão: até quando 
o sangue de outros George 
Floyds, Amarildos e Em-
mitts serão derramados? 
Um livro urgente, O Sangue 
de Emmett Till é uma leitura 
obrigatória para todos que 
lutam contra o racismo e 
preconceito – sejam eles ve-
lados ou escancarados.

Eduardo Augusto
Especial para A União

Linchamento de Emmett, de apenas 14 anos de idade, nos anos 1950, gerou o livro do historiador Timothy B. Tyson

Imagem: DivulgaçãoFoto: Divulgação



Donos de negócios com até 24 anos somam 37 mil no Estado, enquanto aqueles com mais de 65 anos são 45 mil

PB tem mais empreendedores
da terceira idade do que jovens

A chegada da tercei-
ra idade pode significar a 
concretização de uma vida, 
mas também a realização 
de sonhos antigos e novas 
descobertas. O empreende-
dorismo na terceira idade é 
uma ótima alternativa para 
aquele idoso que acabou de 
se aposentar mas quer con-
tinuar proativo. Estima-se 
que 53,5 milhões de brasi-
leiros (18-64 anos) estejam 
à frente de alguma ativida-
de empreendedora, deste 
total, 12,4% representam os 
empreendedores maduros 
no estágio inicial, segundo 
a pesquisa Empreendedo-
rismo no Brasil 2019, reali-
zada pelo Sebrae Nacional 
em parceria com o Instituto 
Brasileiro da Produtivida-
de e Qualidade (IBQP). Na 
Paraíba, o empreendedo-
rismo na terceira idade tem 
encontrado mercado, pois 
apresenta 45 mil empreen-
dedores maduros (a partir 
de 65 anos) enquanto que 
37 mil são donos de negó-
cios com até 24 anos, segun-
do a pesquisa Empreende-
dorismo Jovem e Sênior no 
Brasil em 2018, realizada 
pelo Sebrae Nacional. Já a 
faixa etária (35-44 anos) re-
presenta o maior potencial 
empreendedor no Estado.

A economista e geren-
te de estratégica do Sebrae 
Paraíba, Ivani Costa, revela 
alguns fatores que levam o 
idoso a empreender. “Eles 
tendem a fazer uso da expe-
riência profissional adquiri-
da ao longo da carreira, apli-
cando em novos projetos 
pessoais e tentam manter 
a atividade de trabalho em 
nível similar ao de sua ocu-
pação original. Outro fator 
é a necessidade de investir 
os rendimentos adquiridos 
com a aposentadoria e re-
cursos aplicados em fundos 
de pensão numa atividade 
rentável”, avaliou.

Segundo os dados da 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com
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Apoio do Empreender Paraíba
“Eu tenho orgulho de ser arte-

sã. Eu me encontrei de uma forma 
que em 35 anos não consegui na 
Educação. Trabalho de domingo a 
domingo e não me canso”, afirmou 
a artesã Josenilda Marques, 58 
anos, conhecida como Joinha. Ela 
e o marido Ricardo Davi, 61 anos, 
passaram a dedicar-se profissio-
nalmente ao artesanato após a 
aposentadoria. Eles confeccionam 
peças rústicas em MDF, madeira 
de pinus, ferro e 
resina para produ-
zir objetos deco-
rativos como porta 
condimentos, por-
ta talheres, porta 
bombom, abridores 
de garrafa para es-
paço gourmet, pla-
cas para churrasco, 
cantinho de café e 
caixas decorativas. 

O apoio do Em-
preender-PB foi fun-
damental para desenvolver o seu 
negócio. “Eles orientam muito bem 
você. Antes eu não tinha nenhuma 
noção de empreendedorismo. Eu fiz 
o plano de negócio e meu emprésti-
mo foi aprovado. Você tem seis me-
ses para começar pagar a primeira 
prestação e à medida que começa 
a vender vai pagando as presta-
ções. O melhor de tudo é que eles 

incluem os empreendedores assis-
tidos nas feiras organizadas por 
eles, então, você acaba ganhando 
experiência”, comentou Josenilda. 
Depois da experiência adquirida, 
ela começou a participar do Salão 
de Artesanato da Paraíba, em Cam-
pina Grande, desde então, a artesã 
já colaborou com sete edições.

Curso de capacitação
O Empreender Paraíba sempre 

divulga nas redes so-
ciais as inscrições de 
acordo com o número 
de vagas por região 
ou cidade. Quando as 
vagas são preenchi-
das, a equipe agenda 
um horário para veri-
ficar a documentação 
e consultar a linha de 
crédito. O Empreender 
oferece o curso de ca-
pacitação “Noções de 
empreendedorismo” 

e auxilia na construção do plano 
de negócio - etapa obrigatório no 
processo de concessão de crédito. 
Se for viável, a instituição aprova 
e assina o contrato. O Empreender
-PB realiza também atendimento 
interno de acordo com as deman-
das encaminhadas pelas Secreta-
rias do Estado e alguns sindicatos 
parceiros.

Fotos: Arquivo pessoal
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A artesã Zélia de Castro, 70 anos, fez cursos de capacitação no Sebrae-PB e, 
à medida que ia se engajando no mercado, começou a participar do Salão de 
Artesanato da Paraíba, Brasil Mostra Brasil e outros eventos particulares

pesquisa “Empreendedoris-
mo Jovem e Sênior” no Esta-
do, os homens estão à frente 
dos negócios em relação às 
mulheres, tanto nas faixas 
etárias mais jovens quan-
to as maduras. Até 24 anos, 
61% dos empreendedores 
são homens, enquanto que 
39% são mulheres. Já em re-
lação aos empreendedores 
maduros a diferença é ainda 
maior: 76% dos donos de 
negócios são homens e 24% 
são mulheres.

A artesã Zélia de Cas-
tro, 70 anos, sempre se in-
teressou por artesanato de 
maneira recreativa, mas 
após a morte do marido e 
do filho foi o trabalho ma-
nual que lhe tirou da de-
pressão, desde então, tor-
nou-se empreendedora há 
14 anos. “Eu fazia uns cur-
sos e aprendia por hobby 
pra decorar minha casa e 
presentear minha família”, 
relembrou. A artesã fez cur-
sos de capacitação no Se-
brae-PB e à medida que ia 
se engajando nesse merca-
do começou a participar do 
Salão de Artesanato da Pa-
raíba, Brasil Mostra Brasil e 
outros eventos particulares. 
Seu diferencial é a varie-
dade de produtos criativos 
como patchwork, jogos de 
cozinha, jogos de banhei-
ro, cobridores de jarra de 
suco em pedraria, pinturas, 
panos de prato e ponto de 
cruz. “Eu comecei a fazer 
artesanato para distrair a 
mente, hoje, não me vejo 
fazendo outra coisa. Antes 
sobrevivia com a pensão do 
meu marido, mas não tem 
sensação melhor do que ga-
nhar meu próprio dinheiro e 
administrar o negócio. Além 
disso, o reconhecimento de 

ter peças em outros países é 
gratificante”, afirmou.

Os empreendedores ma-
duros conseguem permane-
cer na mesma atividade por 
mais tempo que os jovens. 
Segundo a pesquisa, 89% 
dos idosos estão no mesmo 
segmento por no mínimo 
dois anos, enquanto que 
apenas 46% dos jovens, de 
até 24 anos, conseguem a 
estabilidade no negócio por 
igual período. 

Em relação ao nível de 
escolaridade, 61% dos em-
preendedores jovens pos-
suem Ensino Médio comple-
to, enquanto que a terceira 
idade apresenta a mesma 
porcentagem para Ensino 
fundamental. Em relação a 
nível superior, apenas 9% 
dos empreendedores ido-
sos possuem este nível de 
escolaridade. Observa-se 
também que 77% dos do-
nos de negócios na terceira 
idade são chefes de família, 
enquanto que 53% dos em-
preendedores jovens moram 
com seus pais. O número de 
empreendedores sem CNPJ é 
elevado nas duas faixas etá-
rias, porém, a diferença en-
tre elas não são expressivas, 
sendo 89% e 87% jovens e 
maduros, respectivamente. 

A pesquisa foi realizada 
com base em dados extraí-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua), 
do IBGE; do Relatório Execu-
tivo Empreendedorismo no 
Brasil, produzido pelo Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM); e da Pesquisa sobre 
Transformação Digital nas 
Micro e Pequenas Empresas 
no Brasil e Pesquisa sobre 
Perfil dos Microempreende-
dores Individuais (2017).

Antes sobrevivia 
com a pensão do meu 
marido, mas não tem 

sensação melhor do que 
ganhar meu próprio 

dinheiro e administrar o 
negócio. Além disso, o 
reconhecimento de ter 
peças em outros países 

é gratificante 

Ricardo Davi e Josenilda Marques passaram a dedicar-se 
profissionalmente ao artesanato após a aposentadoria

O Empreender 
Paraíba sempre 

divulga nas redes 
sociais as inscrições de 
acordo com o número 
de vagas por região 

ou cidade
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Treze em boa fase
Após três vitórias seguidas, o Treze subiu para a quinta posição no grupo A da Série 
C do Brasileirão, com 13 pontos, e quer manter a boa fase vencendo hoje o líder do 
grupo A, o Santa Cruz, em partida a ser disputada no Amigão.  Página 16
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Estudo da UFPB aponta que, das 223 casas legislativas paraibanas, 139 empenharam valores com diárias em 2019

Levantamento realizado por 
pesquisadores do Curso de Ges-
tão Pública da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) aponta 
que a Câmara Municipal de Santa 
Rita (CMSR), na Região Metropo-
litana de João Pessoa, foi a Casa 
Legislativa na Paraíba que mais 
gastou com diárias de vereadores 
e servidores em 2019. Das 223 
Câmaras Municipais no Estado, 
139 empenharam valores com 
diárias e 84 não tiveram gastos 
desse tipo, no ano passado.

Segundo a pesquisa da UFPB, 
a Câmara santarritense gastou 
com diárias, em valores absolu-
tos, R$ 619.325,24, benefician-
do 46 vereados e servidores. A 
Câmara Municipal de Cabedelo, 
também localizada na região po-
larizada por João Pessoa, foi a 
segunda que mais gastou, desem-
bolsando R$ 152.759,75, para 
o benefício de 28 vereadores e 
servidores. A diferença de des-
pesa com diárias entre as duas 
Casas Legislativas é de mais de 
R$ 460 mil.

Embora com maior receita, 
um total de R$ 64.717.312,63, a 
Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) teve sete vezes menos 
gastos com diárias no ano pas-
sado, em comparação à Câmara 
de Santa Rita, desembolsando 
R$ 83.939,28. A casa legislativa 
paraibana que teve menos gas-
tos com diárias, em 2019, foi a 
de Olho D’Água, no Semiárido do 
Estado, com um desembolso de 
apenas R$ 80,00.

Cada um dos 46 vereadores 

e servidores em Santa Rita re-
cebeu, em média, R$ 13.463,59 
em diárias. O valor médio das 
diárias da Casa Legislativa foi de 
R$ 3.776,37. Considerando as 
139 Câmaras Municipais na Pa-
raíba que tiveram algum gasto 
com diárias, a média geral é de 
R$ 846,56, quatro vezes menos 
do que as pagas pela Câmara de 
Santa Rita.

Nas Câmaras Municipais do 
Estado, 644 vereadores e servi-
dores se beneficiaram do recebi-
mento de diárias. Na de São José 
dos Cordeiros, no Semiárido do 
estado, 20 diárias foram desti-
nadas para apenas dois benefi-
ciários ao longo do ano.

Para custear as despesas do 
Poder Legislativo municipal, cada 
cidadão paraibano contribuiu 
com aproximadamente R$ 0,53, 
levando-se em consideração a po-
pulação estimada do Estado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), em 2020, de 
3.088.809 habitantes. Em 2019, 
estiveram em exercício 1.398 ve-
readores na Paraíba.

O Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público explica 
que as diárias são despesas or-
çamentárias para a cobertura de 
alimentação, pousada e locomo-
ção urbana, do servidor público 
estatutário ou celetista que se 
desloca de sua sede em objeto de 
serviço, em caráter eventual ou 
transitório, entendido como sede 
o município onde a repartição 
estiver instalada e onde o servi-
dor tiver exercício em caráter de 

Câmara de Santa Rita é a 
que mais gasta com diárias

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Notas & Fatos

Justiça & Adjacências

Lista de espera
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
divulgou a relação dos 356 convocados 
na primeira chamada da lista de espera 
da segunda edição do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) 2020 e o edital de cadas-
tramento.A pré-matrícula dos selecionados, 
que começou na sexta-feira (16) e se encer-
ra na segunda-feira (19), é das 8h às 17h, 
exclusivamente pela internet, através do 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (Sigaa) da UFPB.

Debates na tevê
Mais de 35 organizações sociais lançaram 
a campanha ‘Queremos Debate’, que pres-
siona os maiores canais de televisão do país 
a realizarem debates entre candidaturas 
às prefeituras ao redor do Brasil ainda no 
primeiro turno. A campanha acontece após 
CNN Brasil, Rede Globo, Record TV, RedeTV! 
e SBT terem anunciado na semana passada o 
cancelamento dos debates entre candidatos 
às prefeituras em todo o Brasil.

Esforço concentrado
A juíza Ascione Alencar promoverá, na 
segunda (19) e na terça-feira (20), mais 
um esforço concentrado relacionado aos 
processos do seguro Dpvat constantes 
no Acervo B da 2ª Vara Regional Cível do 
Fórum de Mangabeira. A novidade des-
ta edição é o formato semipresencial do 
mutirão, que consistirá na realização de 
perícia médica presencial apenas para o 
periciando, concomitante ao julgamento 
do processo na plataforma virtual Cisco 
Webex.

Transparência no TRF5
Com o objetivo de promover a transpa-
rência, o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 tornou públicos os dados da 
sua atuação durante a pandemia do novo 
coronavírus (Sars-Cov-2). Cidadãos, partes 
e operadores de direito já podem consultar, 
em tempo real, no próprio site da Corte, os 
números de atos processuais realizados, 
por meio do link TRF5 no combate ao co-
ronavírus. O sistema oferece quatro abas 
de consulta.

Segurança alimentar
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
lançoua cartilha ‘Você tem fome de quê? 
Direitos! (E comida de Verdade!)’, com 
orientações para a população garantir o 
direito à segurança alimentar e nutricional. 
A apresentação do documento, disponível 
no YouTube, contou com a participação do 
Ministério da Cidadania. A cartilha aborda 
o que são direitos assegurados na Consti-
tuição Federal e como a população pode 
exigi-los.

Zoneamento agrícola
Estudo da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) servirá de base para a elaboração 
do Zoneamento Agrícola de Risco Climá-
tico do Brejo paraibano. A inexistência de 
um instrumento de política agrícola e de 
gestão de riscos impede o acesso a crédito 
para produtores da cana-de-açúcar e é 
um dos principais entraves para o finan-
ciamento do setor, na Paraíba. Os pesqui-
sadores estão testando 19 variedades da 
cana-de-açúcar na região.

Diretórios condenados
A Justiça condenou os diretórios nacional 
e municipal de Campina Grande do partido 
Progressistas a pagarem, solidariamente, 
uma dívida de campanha no valor de R$ 
247 mil. A ação foi proposta pela empresa 
Smile Consultoria Ltda.-ME, representada 
por Anderson Tavares Pires, alegando 
que foi responsável pelo guia eleitoral em 
2016 da candidata a prefeita de Campina 
Grande Daniella Ribeiro (hoje senadora), 
tendo sido contratada para serviço de 
publicidade.

Foto: Reprodução

As propostas do candida-
to Camilo Duarte (PCO) foram o 
assunto da entrevista de ontem 
realizada pela Rádio Tabajara FM 
(105,5), dentro da cobertura das 
eleições 2020. Durante o progra-
ma ‘Fala Paraíba’, conduzido por 
Ivyna Souto e Petrônio Torres, o 
candidato falou das suas ideias 
caso seja eleito prefeito de João 
Pessoa. Na próxima segunda-feira 
(19), a entrevista será com Carlos 
Monteiro (Rede Sustentabilidade).

O candidato iniciou a entre-
vista falando sobre o tema saúde, 
destacando que o partido não faz 
promessas, mas convocações para 
a luta em torno de um projeto. 

“É necessário que a população 
se mobilize para que o acesso à 
saúde seja garantido”, afirmou 
Camilo. Na mobilidade urbana, ele 
sugeriu uma revisão da infraes-
trutura atual que seria, na sua ava-
liação, “muito ruim”. “Enquanto 
o sistema coletivo de transporte 
atender ao interesse de uma ou 
outra empresa, a população vai 
sofre com isso. É necessária a es-
tatização de todo o sistema de 
transporte coletivo”, propôs.

Para o meio ambiente, Cami-
lo Duarte criticou a política geral 
do tema sustentando que ela fere 
os interesses das pessoas. “Nesse 
caso agente chama a população a 
se mobilizar contra a atuação dos 
interesses particulares e voltar 
para o interesse público. É ne-

cessário que a população exija as 
mudanças”. 

Em relação à política para a 
população em vulnerabilidade 
social, o candidato destacou que 
o partido tem uma visão diferen-
ciada. “Determinar a expropria-
ção dos imóveis que perderam o 
caráter social e perderam o desvio 
de finalidade e entregar para uso 
da população”, sugere. A atuação 
das polícias também seria revista. 
“Elas são utilizadas contra a po-
pulação. O que defendemos é que 
as polícias sejam subordinadas 
às comunidades, aos conselhos 
de bairro”.

Sobre a educação, Camilo 
Duarte acredita que o principal 
problema é como o assunto é 
colocado em pauta. “A educação 

perdeu o aspecto de formação 
para desenvolver o ser humano. 
A gente defende que a educação 
tenha o direcionamento e a gestão 
dada por aqueles que sofrem e 
têm interesse imediato nela”. O 
candidato ainda falou sobre as 
propostas para os comerciantes 
informais e sobre a ideia de dimi-
nuir a jornada de trabalho para 
“criar espaço de trabalho para 
mais pessoas”.

Os postulantes à Prefeitura 
de Bayeux também foram entre-
vistados pela Rádio Tabajara du-
rante o programa ‘Jornal Estadual’, 
com apresentação de Rayo Miran-
da e Camila Alves. O candidato 
Capitão Sena (Patriota) encerrou 
ontem a rodada com os postulan-
tes na cidade.

Entrevistas: candidato Camilo Duarte 
defende a estatização do transporte

Juiz proíbe carreatas e comícios em JP

Comícios, carreatas e cami-
nhadas estão proibidos em João 
Pessoa enquanto o município 
não atingir a bandeira verde na 
avaliação periódica que vem sen-
do feita pelo Plano Novo Normal 
do Governo do Estado da Paraíba.

A decisão foi tomada e anun-
ciada ontem pelo juiz da 76ª Zona 
Eleitoral, Adhailton Lacet Porto, 
ao revelar que alguns candidatos 
descumpriram o acordo firmado 

entre os partidos e o Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB), e que, por isso, foi levado a 
tomar esse posicionamento.

O descumprimento citado 
pelo magistrado está relacio-
nado, segundo ele, ao que ficou 
acertado e concordado em reu-
nião realizada no último dia 1º 
deste mês, e que, entre outras 
coisas, previa também a realiza-
ção de novos encontros a cada 
quinze dias para reavaliações.

“Por enquanto, não farei reu-
niões e me limito a anunciar que, 

se alguns candidatos descumpri-
ram o acordo, então, para a segu-
rança da saúde de todos, editei 
a portaria”, declarou o juiz, ao 
explicar que João Pessoa e mais 
186 municípios paraibanos estão 
atualmente classificados com 
bandeira amarela, o que significa 
restrição ao funcionamento de 
atividades com aglomerações 
que representem riscos para o 
controle da pandemia.

Segundo a portaria do ma-
gistrado Adhailton Lacet, “o des-
cumprimento da decisão pode 

configurar a prática do crime 
previsto no artigo 347 do Có-
digo Eleitoral e que prevê pena 
de detenção de três meses a um 
ano e pagamento de 10 a 20 dias 
de multa.

Ainda de acordo com o texto 
da portaria, o documento foi en-
caminhado para a Polícia Civil e 
Polícia Militar, “para fins de ciên-
cia e fiscalização quanto ao seu 
cumprimento e para os repre-
sentantes dos partidos políticos 
e coligações, para fins de ciência 
e observância”.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

longo prazo.
Os dados do levantamen-

to da UFPB têm como fontes o 
Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB), o Tribu-
nal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) e o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

“A opção por investigar o Po-
der Legislativo municipal se deu 
pelo fato de que os estudos dessa 
natureza geralmente ocorrem 
sobre o Poder Executivo e há uma 
ausência nos trabalhos acadê-
micos que promovam a análise 
das despesas com diárias des-
sas unidades federativas”, expli-
ca o professor Fernando Torres, 
orientador da pesquisa da UFPB.

“Nosso trabalho é interes-
sante para a sociedade porque 
a gente expõe um determinado 
gasto que não está acessível para 
todas a pessoas. Isso, geralmen-
te, não é do interesse comum 
do cidadão. Quando você traz à 

tona esses dados para debate e 
os divulga para a sociedade, é 
extremamente produtivo”, afirma 
o docente da federal paraibana.

Para Fernando Torres, o es-
tudo contribui para a transpa-
rência pública, controle social e 
qualidade dos gastos. “Faz com 
que sejam repensadas algumas 
formas de utilização desses re-
cursos por algumas instituições. 
Também contribui para a qualifi-
cação e profissionalização da ges-
tão pública no Estado”, destaca o 
coordenador da pesquisa.

Contribuíram para o levanta-
mento as estudantes Patrícia Re-
ginaeRosemary Rodrigues, além 
de KlíverLamarthine, professor 
da Universidade Federal do Vale 
do São Francisco (Univasf). Em 
outro estudo, os pesquisadores 
identificaram que apenas 2,6% 
das emendas dos deputados fe-
derais da Paraíba em 2019 foram 
para a área da educação.

Segundo pesquisa da UFPB, Câmara de Santa Rita 
gastou mais de R$ 600 mil com diárias no ano passado



A Caixa Econômica Fe-
deral abre hoje 772 agências 
para o pagamento do saque 
emergencial de até R$ 1.045 
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) a 10,8 
milhões de trabalhadores 
nascidos em julho e agosto. O 
atendimento será das 8h ao 
meio-dia.

A lista das agências está 
disponível no endereço www.
caixa.gov.br/agenciasabado. 
Não é preciso chegar antes do 
horário de abertura. Em co-
municado, a Caixa esclareceu 
que todas as pessoas que pro-
curarem as agências dentro 
do período de funcionamento 
serão atendidas.

Além do saque, será pos-
sível transferir de forma gra-
tuita os valores, por meio do 
aplicativo Caixa Tem, para 
outra conta, seja da Caixa ou 
de outras instituições finan-
ceiras.

Em agosto, a Caixa credi-
tou R$ 5,8 bilhões nas contas 
poupança digitais dos traba-
lhadores. O dinheiro havia 
sido depositado em 10 de 

Cerca de 10,8 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto poderão retirar até R$ 1.045,00

Caixa abre hoje 772 agências 
para saque emergencial do FGTS

Brasil-Mundo
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Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Eleições nos EUA  
e Bolsonarismo

Alberto Madeira Neto
Acilino 

amadeiraneto@gmail.com

Em artigos anteriores, mencionei que nós herda-
mos dos tempos coloniais três instituições nada civili-
zadas: a escravidão (depois o racismo estrutural e ins-
titucional), o latifúndio (depois outras monoculturas 
e o agrobussiness antiambientalista) e a captura do 
Estado pelo privado (depois fisiologismos políticos, 
bolsonarismo e práticas do Centrão).

Estas três tristes heranças transformaram nos-
so Brasil em país bárbaro e violento. Não existe en-
tre nós brasileiros um sentido viável de coletividade. 
Uma das maiores, se não for a maior concentração de 
renda no mundo é a nossa. A Oxfam Brasil divulgou 
no mês passado que “os ricos ficaram mais ricos du-
rante a pandemia do Covid-19, entre março e junho 
deste ano. Mais especificamente, 42 bilionários do 
Brasil aumentaram suas fortunas em US$ 34 bilhões 
no período, o equivalente a aproximadamente R$ 177 
bilhões”. Os dados da pesquisa foram divulgados na 
grande imprensa do país.

O que está na outra ponta desta brutal concen-
tração de renda é uma nojenta desigualdade socioeco-
nômica regional e populacional. A Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domicílios (PNAD) divulgou que, 
no período da pandemia do Covid-19, o desemprego 
atingiu o índice de 12,9% da população. O próprio mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, reconhece ter no 
Brasil, 38 milhões de invisíveis, em conta bruta e sim-
ples já temos mais de 30% da população em situação 
de vulnerabilidade, chegando a mais de 60 milhões de 
pessoas. Isto considerando a informalidade que fo-
menta a econômica subterrânea.

Aumentando cada vez mais o contingente de po-
bres e miseráveis caminha o Brasil. A pujança da eco-
nomia informal e a corrupção andam de mãos dadas 
no Brasil. A nossa situação tende a piorar no curto 
prazo.

Endogenamente, nossa economia se encolheu, 
por ter o seu produto interno (PIB) reduzido pelo efei-
to da pandemia do Covid-19. O processo de desindus-
trialização pela dificuldade de aquisição de insumos 
intermediários (principalmente chineses), a fuga de 
capitais e a pauta governamental antiambientalista 
reforçam os processos exógenos de exclusão do Brasil 
da nova geopolítica internacional atenta a economia 
circular e a plataforma verde.

Contudo, o governo Bolsonaro tenta se aliar a um 
campo de relações internacionais negacionista, cujo 
grande comandante é Donald Trump. E se o Trump 
perder as eleições para os democratas (Joe Biden e 
Kamala Harris)? O Bolsonarismo continuará dobran-
do as apostas quando questionado por suas práticas 
políticas reacionárias e fora de contexto?

O que se aponta em um cenário de vitória dos de-
mocratas americanos é uma guinada grande na polí-
tica externa dos EUA. A falta de experiência, faz com 
que o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, procure 
alinhar a diplomacia brasileira ao governo Trump, 
numa arriscada crença de que o conservadorismo 
ianque triunfará, havendo uma polarização entre ne-
gacionistas e o resto mundo.

E se os democratas ganharem as eleições presi-
denciais nos Estados Unidos? Provavelmente haverá 
uma aproximação entre os EUA e a União Europeia, 
numa revitalização da rota comercial do Atlântico 
Norte em outras modelagens e ações diplomáticas e 
comerciais. Neste diapasão, entre futuras sanções e 
embargos externos, o sebastianismo bolsonarista já 
não é mais o mesmo de outrora. Jair Messias Bolsona-
ro está largando a filosofia olavista e o credo ruidoso 
dos (neo) pentecostais para cair nos braços fisiológi-
cos do Centrão político nacional.

Se até mesmo tudo que é sólido se desmancha no 
ar, imagine o fumacento governo Bolsonaro cercado 
por chamas que devastam a Amazônia, o Pantanal, a 
Caatinga e o Cerrado. Na moeda de hoje, mesmo sem 
uma mudança estrutural em nosso sentido histórico, 
por questões do protagonismo de forças políticas e 
econômicas exógenas, o bolsonarismo já está com os 
seus dias contados para se desmanchar nos ares dos 
trópicos do Sul.

agosto (no caso dos nascidos 
em julho) e em 24 de agos-
to (no caso dos nascidos em 
agosto). Desde então, os recur-
sos podiam ser movimentados 
apenas por meio do Caixa Tem, 
que permite compras por car-
tão de débito virtual, compras 
por QR Code (versão avança-
da do código de barras) em 
estabelecimentos parceiros e 
o pagamento de boletos e de 
contas residenciais.

Medida de ajuda
Uma das medidas de 

ajuda à economia no meio 
da pandemia da covid-19, o 
saque emergencial do FGTS 
beneficia com até R$ 1.045 
cerca de 60 milhões de traba-
lhadores, que receberam R$ 
37,8 bilhões no total. Todos 
os beneficiados receberam o 
depósito na conta poupança 
digital. O último lote, para os 
trabalhadores nascidos em 

dezembro, foi creditado em 
24 de setembro.

O saque em dinheiro 
e a transferência bancária 
dos recursos do FGTS ainda 
está sendo feito em etapas 
escalonadas, conforme o 
mês de aniversário do tra-
balhador. Os nascidos em 
novembro e dezembro po-
derão retirar os recursos 
do FGTS em espécie a partir 
do próximo dia 31.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa esclareceu que todas as pessoas que procurarem as agências dentro do período de funcionamento serão atendidas

Saldo negativo

Produção de petróleo no Brasil cai 
5,8% em setembro, aponta ANP
Denise Luna
Da Agência Estado

A produção de petróleo 
no Brasil caiu 5,8% em se-
tembro, para 2,907 milhões 
de barris diários, perdendo 
o patamar de 3 milhões de 
b/d conquistados em no-
vembro do ano passado, 
segundo dados divulga-
dos pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Na 
segunda-feira, o Ministério 
de Minas e Energia já havia 
indicado que a queda da 
produção no mês passado 
deveria girar em torno dos 

5%, segundo o Boletim de 
Monitoramento covid-19.

O gás natural também 
registrou queda de produ-
ção, de 6,2%, para 125,2 
milhões de metros cúbicos 
diários, contra os 133,5 mi-
lhões de m/d de agosto. Um 
dos motivos da queda foi a 
redução da produção na 
região do pré-sal, que man-
teve porém a fatia de cerca 
de 70% na produção total, 
um recuo de 9,9% frente a 
agosto, para 2,054 mi b/d.

Localizado na região, 
o campo de Tupi (ex-Lula) 
teve queda de 5,07% na 
produção em setembro, 

para 1,003 milhão de b/d, 
mas manteve a liderança em 
relação aos outros campos, 
segundo os dados da ANP.

Búzios
O poço 7-BUZ-10-R-

JS do campo de Búzios, no 
pré-sal da bacia de Santos, 
registrou recorde em volu-
me produzido de petróleo 
e gás natural no mês de se-
tembro de 2020. No total, ele 
produziu aproximadamente 
69,6 mil barris de óleo equi-
valente por dia, o maior vo-
lume já registrado por um 
único poço em toda a série 
histórica, informou a Agên-

cia Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP). Segundo a agência, 
dos 273 campos que produ-
ziram no mês de setembro, 
apenas oito registraram vo-
lume superior ao do poço 
7-BUZ-10-RJS.

A produção nacional 
foi de 2,907 milhões de 
barris por dia de petróleo e 
125,255 milhões de metros 
cúbicos de gás natural, to-
talizando 3,695 milhões de 
barris de óleo equivalente 
por dia, queda de 5,9% em 
relação à produção de agos-
to, quando produziu 3,926 
milhões de boe/d.

Da Agência Brasil

Um professor de História 
foi decapitado na tarde de on-
tem, perto de Paris. Segundo 
a Procuradoria Nacional Anti-
terrorista, que investiga o caso, 
o suspeito foi morto a tiros. A 
vítima recebeu ameaças após 
mostrar caricaturas de Maomé 
para seus alunos do Ensino Mé-
dio em uma aula sobre liberda-
de de expressão.

O promotor antiterror 
francês abriu uma investigação 
por “assassinato em conexão 
com uma empreitada terrorista”.

O brutal assassinato do 
professor ocorreu na cidade de 
Conflans-Sainte-Honorine e o 
suspeito foi morto pela polícia 
na vizinha Eragny. As cidades 
estão localizadas na região de 
Val d’Oise, a Noroeste de Paris.

Um oficial da polícia disse 
que o suspeito, armado com 
uma faca e uma arma de air-
soft - que dispara pellets de 
plástico - foi morto a tiros a 
cerca de 600 metros de onde 
o professor foi morto após ele 
não responder às ordens para 
abaixar os braços.

O professor havia rece-
bido ameaças após abrir um 
debate sobre as caricaturas há 
cerca de 10 dias, disse o poli-
cial à Associated Press. O pai de 
um aluno apresentou queixa 
contra o professor, disse outro 
policial, acrescentando que o 
suposto assassino não tinha 
filhos na escola. A identidade 
do suspeito não foi divulgada.

O presidente Emmanuel 
Macron visitou Conflans-Sain-
te-Honorine ontem à noite, se-
gundo a presidência.

Por Redação

A polícia da Tailândia 
usou canhões de água nes-
sa sexta-feira (16), pela pri-
meira vez desde o início do 
movimento dos protestos, 
para tentar dispersar milha-
res de manifestantes que de-
safiaram uma proibição das 
manifestações pelo segundo 
dia e apesar de um alerta do 
primeiro-ministro, Prayuth 
Chan-ocha.

"Saiam, saiam", brada-
vam os manifestantes en-
quanto a polícia empregava 
os meios mais violentos até 
agora para deter três meses 
de protestos que contestam 
a monarquia do rei Maha 
Vajiralongkorn e exigem a 

saída de Prayuth, um ex-go-
vernante militar.

"O governo ditatorial 
está usando a violência para 
dispersar o movimento do 
povo", disse Tattep Ruangpra-
paikitseree, um dos líderes do 
protesto. Os manifestantes 
reagiram, alguns com guar-
da-chuvas, e alguns atiraram 
garrafas de plástico nos poli-
ciais do batalhão de choque.

Uma proibição a reu-
niões de mais de cinco pes-
soas foi imposta na quinta-
feira (15). "Emitimos alertas 
contra atos ilegais", disse o 
porta-voz da polícia, Yingyot 
Thepchamnong, aos repór-
teres. "Depois disso, haverá 
medidas intensivas no cum-
primento da lei ".

Professor de História é 
decapitado na França

Manifestantes vivem 
repressão em Bangcoc
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Elenco já está treinando em dois períodos visando o jogo de estreia contra o Campo Mourão, no Rio de Janeiro

Jogadores da Unifacisa são
apresentados para o NBB

Com um grande even-
to online no último dia 14, 
que começou com uma co-
letiva de imprensa e con-
tou com a participação de 
jornalistas de todo o Brasil, 
seguido da apresentação 
dos jogadores e comissão 
técnica, a Unifacisa, repre-
sentante da Paraíba, mos-
trou todas as novidades 
que a sua torcida pode es-
perar para a temporada 
2020/2021 do NBB. Além 
disso, também aconteceu 
o lançamento do documen-
tário ‘Um sonho de Ouro’, 
um filme contando toda a 
trajetória da Unifacisa até 
a conquista da tão sonhada 
Liga Ouro 2019.

Em virtude da pande-
mia de covid-19, respeitan-
do todas as regras de dis-
tanciamento e protocolos 
de biossegurança estabele-
cidos por um comitê espe-
cializado, a Unifacisa optou 
por um formato diferente 
para esse evento, que foi 
realizado inteiramente on-
line, sem a presença física 
de jornalista no local da co-
letiva, nem a participação 
de torcedores na Arena.

Sobre o novo elenco, o 
gerente do Basquete Unifa-
cisa, Dudu Schafer, relatou 
como foi o processo de se-
leção, em um grande traba-
lho de parceria entre dire-
toria e comissão técnica.

MP do mandante perde a validade

Rodrigo Caio não enfrenta Corinthians

Felipão tenta
salvar o Cruzeiro

Fluminense abre a 17a rodada do Brasileirão contra o Ceará

Nascida com a ideia de "revolucionar" 
e "democratizar" o futebol, a Medida 
Provisória 984, que alterava as regras 
sobre os direitos de transmissões das 
partidas, perdeu a validade nessa 
quinta-feira. Sem acordo entre as lide-
ranças políticas, a MP do Mandante, 
como é chamada, não foi apreciada 
no Congresso Nacional apesar da forte 
pressão de vários clubes e do apoio 
do governo de Jair Bolsonaro (sem 

partido). O presidente assinou a MP 
984 em 18 de junho. A legislação 
vigorou por quatro meses. Foram 60 
dias, prorrogados por mais 60. Na 
ocasião em que editou a MP, Bolso-
naro disse que a medida acabava com 
"conflitos" e que seu governo estava 
"democratizando o futebol" ao permi-
tir que os clubes mandantes tenham a 
prerrogativa de negociar os direitos de 
transmissão de seus jogos.

Amanhã, contra o Corinthians, em São 
Paulo, o Flamengo continua com des-
falques devido a maratona de jogos e 
alguns jogadores machucados e outros 
poupados. Na manhã de ontem, o 
clube atualizou a situação médica de 
alguns jogadores. Everton Ribeiro, que 
deixou o jogo contra o Bragantino com 
dores no joelho, não precisou fazer exa-
me, mas já iniciou tratamento em tem-
po integral. Rodrigo Caio, com desgaste 

muscular, e Arrascaeta, que teve uma 
lesão no período em que esteve com a 
seleção do Uruguai, serão preparados 
para as partidas da próxima semana. 
Com isso, Domènec vai escalar, mais 
uma vez, uma equipe totalmende 
modificada, porém com mais opções. 
O empate contra o Bragantino em 1 a 
1 no Maracanã tirou a possibilidade da 
liderança, mas manteve a equipe no G4 
do Campeonato Brasileiro da Série A. 

Após rejeitar um primeiro convite, o téc-
nico Luiz Felipe Scolari aceitou o desafio 
de comandar novamente o Cruzeiro. A 
contratação do treinador pentacampeão 
do mundo para substituir Ney Franco, 
demitido no último domingo, foi confir-
mada pelo clube na noite dessa quin-
ta-feira. Felipão assinou contrato até o 
dezembro de 2022 e terá como missão 
recuperar o time na Série B do Campe-
onato Brasileiro. O Cruzeiro soma ape-
nas 12 pontos em 15 jogos e ocupa o 
antepenúltimo lugar, à frente apenas do 
Oeste de Barueri, o lanterna da tabela, 
com sete pontos.“Não queremos só este 
ano. Queremos este ano que está termi-
nando, queremos 2021, 2022 e 2023. 
Vou estar com vocês dando tudo aquilo 
que posso dar com a minha contribuição 
do meu conhecimento, de amizades 
e tudo aquilo que o Cruzeiro me deu 
também. Conto com vocês também”, 
afirmou Felipão, em vídeo divulgado 
pelo clube.

Depois de um excelente resultado diante do Atlético-MG no meio de semana, quando empatou em Belo Horizonte por 1 a 1, o Fluminense 
volta a campo neste sábado, abrindo a 17a rodada do Brasileirão diante do Ceará, às 19h, no Maracanã. Para este jogo, o técnico Odair 
Helmann terá os retornos de Nenê e Fred, poupados devido a maratona de jogos e a idade dos jogadores. O Tricolor ocupa a quinta posição 
na tabela, enquanto o seu adversário a 13a. A rodada ainda terá mais dois jogos neste horário com Coritiba x Santos, no Couto Pereira, e 
Atlético-GO x Athletico-PR no Olímpico. Mais tarde será a vez do encontro de tricolores paulista e gaúcho com o embate entre São Paulo x 
Grêmio, no Morumbi. Amanhã teremos mais quatro partidas com destaque para o clássico Corinthians x Flamengo.

Curtas
Foto: Pedro Souza/Atlético

Foto: Gabriella Tayane/Unifacisa

Novo elenco do Basquete Unifacia foi apresentado durante evento onlina por causa da pandemia de covid-19 e já está em atividade para estrear no NBB

A segunda etapa de treina-
mentos físicos presenciais para 
árbitros, assistentes e analistas 
pertencentes do quadro da Fe-
deração Paraibana de futebol, 
aconteceu nessa quinta-feira 
(15) na Praia do Cabo Branco, 
em João Pessoa. 

Com o foco de garantir 
uma arbitragem de qualidade, 
visando os campeonatos de 
2021, os árbitros estão sendo 
submetidos a avaliações técni-
cas e presenciais toda semana. 
Na ocasião houve, também, 
uma ação em prol do Outubro 
Rosa, com todos usando sua 
camisa rosa e um banner para 

alertar sobre a prevenção do 
câncer de mama, que é o câncer 
que mais acomente as mulhe-

res no país, segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA).

A presidente da FPF, Mi-

chelle Ramalho, acompanhou 
de perto o segundo treina-
mento, da CEAF-PB, que des-

sa vez foi em prol do Outubro 
Rosa. “Os árbitros são consi-
derados o coração da Fede-
ração Paraibana de Futebol. 
É muito importante eles esta-
rem em mais um treinamento 
e abraçando a causa do Outu-
bro Rosa”, afirmou a dirigente.

Michelle Ramalho ainda 
ressaltou que essa é uma das 
diversas ações que a FPF vem 
promovendo durante o mês 
de outubro. “Estamos fazendo 
exames com as funcionárias 
da FPF e será o mês todo aler-
tando a importância da pre-
venção do câncer de mama”, 
concluiu a presidente.

FPF apoia a campanha do Outubro Rosa
Foto: FPF/Divulgação

Árbitros e dirigentes da Federação Paraibana de Futebol engajados na campanha de prevenção ao câncer de mama

JOGOs dE HOJE
 
n série A
19h
Fluminense x Ceará
Coritiba x Santos
Atlético-GO x 
Athletico-PR
21h
São Paulo x Grêmio

n série B
16h
Chapecoense x 
Vitória
16h30
Confiança x Oeste
18h30
CRB x Operário-PR
18h30
Brasil-RS x Figueirense

n série C
17h
Ferroviário x Remo
19h
Treze x Santa Cruz

n série d
15h
Globo x Campinense
Bangu x Ferroviária
Cabofriense x Toledo
16h
Santos-AP x 
Moto Club
Gama x Bahia de 
Feira
16h30
Jacyobá x Vitória-BA
17h
União x Aparecidense
19h
Atlético-AC x Fast
Salgueiro x Floresta
Mirassol x 
Nacional-PR
19h30
Caldense x Palmas
20h30
Atlético-BA x 
Tupynambás
21h30
Juventude Samas x 
Baré

“Desde o fim da tempo-
rada passada nós já come-
çamos a pensar no elenco 
para 2020/2021. Tanto a 
diretoria quanto a comissão 
técnica trabalharam juntos 
nesse processo e acabamos 
montando duas relações de 
atletas, uma de brasileiros e 
outra de estrangeiros. Hoje 
nós temos a confiança de que 
montamos um grande time, 
com atletas jovens, expe-
rientes, então estamos todos 
muito confiantes para dar 
início ao campeonato”, disse.

O técnico do basquete 
Unifacisa, Felipe Santana, 
também comentou sobre 

esse processo de montagem 
de elenco durante esse pe-
ríodo de pandemia que esta-
mos vivendo.

“Estamos otimistas, foi 
um período de muito estudo 
nessa quarentena, tivemos 
total liberdade pela diretoria 
neste processo. Montamos 
uma equipe versátil, de uma 
maneira geral são jogadores 
de muito vigor, em alguns 
momentos mais rápidos, de 
personalidade. Hoje com-
pletamos um mês de treina-
mento com todos juntos e 
está dando certo”, comentou. 
O novo elenco é composto 
de Nate Barnes (armador), 

Gemadinha (armador), João 
Vitor (pivô), Betinho (ala ar-
mador), Rafa Oliveira (ala), 
Paranho (pivô), Vinicius Pas-
tor (ala pivô), Arthur Pecos 
(armador), Felipe Vezaro(ala),  
Nehemias Morillo (ala), Paulo 
Nery (ala armador), Fabão 
(pivô), Adrien (armador) e  
Valquecio (armador). 

Treinamentos
Os atletas já vem se-

guindo uma rotina de trei-
namentos, mas ainda não 
existe nenhum amistoso 
programado. As atividades 
segue acontecendo no Giná-
sio da Unifacisa de segunda 

a sábado nos dois expedien-
tes. Pela manhã a partir das 
10 horas e à tarde iniciando 
às 17 horas. 

A estreia do Basquete 
Unifacisa no Novo Basque-
te Brasil está confirmada 
para o dia 12 de novembro, 
no Maracanazinho, no Rio 
de Janeiro, diante do Cam-
po Mourão. Os jogos da 
competição, devido a pan-
demia da covid 19, serão 
disputados nas cidades de 
São Paulo, Mogi das Cruzes, 
Brasília e Rio de Janeiro. 
Portanto, o Basquete Unifa-
cisa não fará nenhum jogo 
em Campina Grande.



Confronto tem caráter de revanche pela derrota do time paraibano, no Arruda, cercada de muita polêmica

Galo tem jogo decisivo contra 
o Santa Cruz-PE no Amigão

Após um empate e três 
vitórias seguidas, o Treze 
subiu para a quinta posição 
no grupo A da Série C, com 
13 pontos, e quer manter a 
boa fase para terminar a dé-
cima primeira rodada no G4. 
Mas para tanto, o Galo terá 
de vencer o líder do grupo A, 
o Santa Cruz, em partida que 
será disputada neste sábado, 
às 19 horas, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande. A 
arbitragem da partida será 
de um trio do Maranhão, co-
mandado pelo árbitro José 
Henrique de Azevedo Júnior, 
que terá como assistentes 
Djavan Costa da Silva e Ra-
phael Max Borges Pereira.

Na história dos encon-
tros, os números são ampla-
mente favoráveis ao Santa 
Cruz. Nos 31 jogos disputa-
dos, o Tricolor de Pernam-
buco venceu 13, contra ape-
nas 6 do Treze. Houve 12 
empates. A Cobra Coral mar-
cou 49 gols, enquanto que o 
campeão paraibano 30 gols. 
No último jogo entre as duas 
equipes, o Santa Cruz ven-
ceu por 3 a 2, no primeiro 
turno deste ano, em Recife. A 
partida foi muito polêmica, 
porque segundo os trezea-
nos, a arbitragem favoreceu 
ao time pernambucano, que 
no finalzinho do jogo acabou 
virando o placar.

O técnico Márcio Fer-
nandes está muito satisfeito 
com o desenvolvimento dos 
jogadores do Treze nos últi-
mos jogos. Segundo ele, os 
atletas estão começando a 
assimilar o esquema de jogo 
que ele implantou, desde a 
sua chegada no Presidente 
Vargas. A preocupação dele 
agora é manter esse cresci-
mento para conseguir brigar 
no topo da tabela.

Para esse difícil jogo 
contra o Santa Cruz, ele não 

poderá contar com o lateral 
Léo Pereira, que foi expulso 
contra o Imperatriz e esta 
semana acabou deixando 
o clube. Em contrapartida, 
o treinador terá o retorno 
do volante Robson, que não 
jogou no Maranhão porque 
estava cumprindo suspen-
são, por ter levado o tercei-
ro cartão amarelo. O tam-
bém volante Maycon ainda 
aguarda a regularização e 
pode ser relacionado.

A equipe que deverá co-
meçar o jogo contra o San-
ta Cruz será praticamente 
a mesma do jogo passado. 
Os titulares deverão ser An-
drey, Gustavo, Nilson Junior, 
Ítalo e Gilmar; Robson, Viní-
cius Barba, Douglas Lima e 
Douglas Parker;Claudio Mu-
ricy e Gilvan.

No Santa Cruz, a exce-
lente campanha do clube 
tem sido também motivo 
de preocupação. O técnico 
Marcelo Martelotte admite o 
otimismo do elenco por cau-
sa dos números, mas aler-
ta que é preciso continuar 
com humildade para não ser 
surpreendido. O Tricolor do 
Arruda é líder absoluto com 
21 pontos e tem o maior nú-
mero de vitórias, foram seis 
no total, com apenas uma 
derrota. O clube também 
tem o melhor ataque com 16 
gols e já tem 99 por cento de 
chance de classificação para 
a próxima fase.

Para este jogo contra o 
Treze, Martelotte deve ou-
tra vez fazer mudanças na 
equipe. Desde que chegou 
ao clube, ele não repetiu 
ainda a mesma escalação 
de uma partida para outra. 
As novidades são as possí-
veis voltas do meia Chiqui-
nho e do zagueiro Willian 
Alves. Os dois foram libe-
rados pelo departamento 
médico e treinaram nor-
malmente com o grupo du-
rante a semana.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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O Campinense, que vem 
de um empate em casa con-
tra o Salgueiro-PE, vai em 
busca da vitória hoje diante 
da equipe do Globo-RN, em 
partida a ser realizada às 
15h, no Estádio Barretão, na 
cidade de Cearamirim, pela 
7ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série D 2020. 
Para a partida contra o clu-
be potiguar, a Raposa terá 
o retorno do lateral direito 
Alex Travassos, que foi des-
falque no confronto contra 
o clube pernambucano na 
última rodada por ter sido 
expulso contra o Atlético no 
penúltimo jogo.

De desfalques, o trei-
nador Givanildo Sales conta 
com vários que estão entre-
gues ao departamento mé-
dico como o lateral Murici, 
o meia atacante Juliano e os 
atacantes Fábio Júnior e Jone 
Chulapa. Outro que estará de 
fora contra o Globo é o late-
ral esquerdo Matheus Silva, 
que cumprirá suspensão au-
tomática pela expulsão no 
meio de semana e, em seu 
lugar, atuará Fabinho.

Os relacionados que via-
jaram ao local do jogo contra 
o Globo foram Waldson e 
Wellington Lima (goleiros); 
Breno, Rômulo e Weverson 
(zagueiros); Alex Travassos, 
e Fabinho (laterais); Netto, 
Júnior Gaúcho, Chiquinho e 
Gabriel Pereira (volantes); 
Renato Cruz, Aleff Diego, 
Téssio e Echeveria (meias), 

além dos atacantes, Rafael 
Ibiapino, Jobson e Everton 
Henrique.

O volante Netto desta-
cou a importância de poder 
jogar e avaliou a situação 
do clube. “O intuito sempre 

é fazer uma grande partida 
e vencer. Eu estava de fora 
no último jogo, sofri bas-
tante pelo fato da equipe 
não conseguir o gol da vitó-
ria, mas contra Globo fare-
mos de tudo para sair com 

a vitória”. O Campinense 
ocupa atualmente a séti-
ma colocação do grupo A 3 
com seis pontos. Este jogo 
marca o encerramento do 
primeiro turno da Série D 
do Brasileiro.

Classificação do Grupo 3 do Brasileiro da Série D

ParticiPantes PG J V e D GP Gc sG
1º América-RN 11 6 3 2 1 9 3 6
2º Floresta-CE 11 6 3 2 1 7 3 4
3º Afogados-PE 9 5 3 0 2 8 9 -1
4º Salgueiro-PE 9 5 2 3 0 3 1 2
5º Globo-RN 7 6 2 1 3 7 9 -2
6º Atlético-PB 6 6 2 0 4 7 7 0
7º Campinense-PB 6 6 1 3 2 3 5 -2
8º Guarany-CE 4 6 1 1 4 3 10 -7

Brasileiro da Série D

Campinense decide a sua sorte na
Série D, hoje, diante do Globo-RN

Antes da viagem para Ceará Mirim-RN, os jogadores participaram de atividades, ontem pela manhã, no CT do ABC

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

Jogadores do Treze treinando 
no palco do jogo dentro dos 
preparativos para o confronto 
mais esperado neste sábado
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Partidos pedem a cassação 
do senador Chico Rodrigues
Cidadania e Rede Sustentabilidade entraram ontem com representação contra o político no Conselho de Ética do Senado

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil 

Após ter sido um dos al-
vos da Operação Desvid-19, 
da Polícia Federal (PF), que 
investiga desvios de apro-
ximadamente R$ 20 mi-
lhões em recursos públicos 
provenientes de emendas 
parlamentares, o senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR) 
pode ser investigado pelo 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar do Senado. Os 
partidos Cidadania e Rede 
Sustentabilidade protocola-
ram ontem (16), uma petição 
pela cassação do mandato do 
senador.

Agora, cabe ao presiden-
te do Conselho de Ética, Jay-
me Campos (DEM-MT), deci-
dir se aceita a representação 
no prazo de cinco dias úteis, 
de acordo com o Regimento 
Interno do Senado Federal. 
Chico Rodrigues era um dos 
vice-líderes do governo no 
Senado, função da qual foi 
afastado após a operação da 
PF.

Anteontem (15), o mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luís Roberto 
Barroso, determinou o afas-
tamento de Chico Rodrigues 
(DEM-RR) do cargo por 90 
dias. Pela decisão do minis-
tro, caberá ao Senado dar a 
palavra final sobre o afasta-
mento do parlamentar.

Na representação, os 
partidos argumentam ain-
da que há fortes indícios de 
envolvimento de Chico Ro-
drigues em supostas fraudes 
relacionadas à aquisição de 
kits de teste rápido para de-
tecção de covid-19.

“No último dia 14, foi 
amplamente noticiado um 
fato que envergonha o Sena-
do como instituição da Re-
pública, o cargo de senador 
da República e a sociedade 
brasileira como um todo. 
Como se não bastasse a ver-
gonhosa alegação de que 
um senador da República se 
prestou a desviar dinheiro 
público em proveito pessoal, 

sobrevêm ainda dois fatos 
inquestionáveis, quais sejam 
de que ele: (1) obstruiu in-
vestigação e diligência poli-
cial e (2) ocultou valores em 
partes íntimas”, diz a petição.

Segundo Barroso, o 
afastamento de Rodrigues 
é necessário para evitar que 
o parlamentar use o cargo 
para dificultar as investiga-
ções. “O afastamento de par-
lamentar do cargo é medida 
absolutamente excepcional, 
por representar restrição ao 
princípio democrático. No 
entanto, tal providência se 
justifica quando há graves 
indícios de que a posição de 
poder e prestígio de que des-
fruta o congressista é utili-
zada contra os interesses da 
própria sociedade que o ele-
geu. Não podemos enxergar 
essas ações como aceitáveis. 
Precisamos continuar no es-
forço de desnaturalização 
das coisas erradas no Brasil”, 
afirmou.

Na última quarta-fei-
ra (14), a Polícia Federal e 
a Controladoria-Geral da 
União (CGU) deflagraram a 
Operação Desvid-19, para 
investigar desvios de apro-
ximadamente R$ 20 milhões 
em recursos públicos prove-
nientes de emendas parla-
mentares, que seriam desti-
nados à Secretaria de Saúde 
de Roraima para o combate 
à pandemia de covid-19. Ro-
drigues foi um dos alvos da 
ação e, durante as buscas 
e apreensões em Boa Vis-
ta, os agentes encontraram 
dinheiro vivo em posse do 
parlamentar.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sem atingir meta da saúde

Em queda há 5 anos, coberturas 
vacinais preocupam ministério 
Vinícius Lisboa
Da Agência Brasil 

Em queda há cinco anos, 
as coberturas vacinais não 
atingem nenhuma meta no 
calendário infantil desde 
2018, apresentou ontem 
(16) a coordenadora-geral 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) do Minis-
tério da Saúde, Francieli Fon-
tana, que informou dados do 
início de outubro na Jornada 
Nacional de Imunizações.  

As últimas metas de 
imunização para o público 
infantil atingidas no país, em 
2018, foram de 99,72% do 
público-alvo para a BCG, e 
de 91,33% para o da vacina 
contra o rotavírus humano. 
Para ambas, a meta é superar 
os 90%, patamar que não 
foi atingido em 2019, apesar 
de terem continuado acima 
dos 80%. Já até 2 de outubro 
de 2020, a taxa de imuniza-
ção do público-alvo da BCG 
chegou a 63,88%, e a vacina 

contra o rotavírus, a 68,46%.
A maior cobertura atin-

gida no calendário infantil até 
outubro de 2020 foi na vacina 
Pneumocócica, com 71,98%. 
No ano passado, essa mesma 
vacina chegou a 88,59% do 
público-alvo. Entre as 15 va-
cinas do calendário infantil, 
o que inclui a segunda dose 
da Tríplice Viral, metade não 
bate as metas desde 2015, o 
que inclui a vacina contra po-
liomielite.

“Esse é um dado bastan-
te importante, que preocupa 
muito o Ministério da Saúde e 
deve preocupar todos os pro-
fissionais de saúde para que a 
gente una esforços e trabalhe 
para ampliar essas cobertu-
ras vacinais”, disse Francieli 
Fontana, que avalia que a pan-
demia da covid-19 deve ter 
influenciado as coberturas va-
cinais. “A gente ainda não tem 
uma avaliação real do impacto 
da pandemia nas coberturas 
vacinais, mas acredita-se que, 
sim, vamos ter prejuízos em 

relação à cobertura vacinal 
devido a esse momento”.

Francieli Fontana expli-
cou que a queda nas cobertu-
ras vacinais durante a pande-
mia foi um fenômeno sentido 
globalmente. Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), 125 campanhas de 
vacinação que estavam mar-
cadas para o primeiro semes-
tre de 2020 foram adiadas. 
O problema da interrupção 
dos serviços de vacinação 
levou a OMS e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef) a alertarem que 
117 milhões de crianças em 
37 países poderiam deixar 
de receber a vacina contra o 
sarampo, que também provo-
cou surtos em diversas partes 
do mundo nos últimos anos, 
incluindo o Brasil.

A queda nas coberturas 
desafia o Programa Nacional 
de Imunizações do Sistema 
Único de Saúde, considerado 
um dos mais amplos e bem su-
cedidos do mundo. O progra-

ma teve um aumento expres-
sivo nas taxas de vacinação 
entre 1980 e 1995, ano a partir 
do qual as taxas ficaram está-
veis em patamares elevados, e, 
em alguns casos, superiores a 
100%. O recuo teve início em 
2015, e, antes da pandemia, 
já pesavam fatores como ho-
rários de funcionamento das 
unidades de saúde, a circula-
ção de informações falsas so-
bre a segurança das vacinas e 
até mesmo a impressão de que 
as doenças imunopreveníveis 
já deixaram de existir.

“Se tivemos sucesso, é 
porque tínhamos cobertu-
ras vacinais altas. A partir do 
momento que passamos a ter 
uma cobertura vacinal baixa, 
pode haver uma reintrodu-
ção de doenças que já foram 
eliminadas”, alerta Francieli 
Fontana, que cita o exemplo 
do sarampo, que chegou a ser 
considerado erradicado do 
Brasil e hoje apresenta trans-
missão ativa em quatro esta-
dos e casos em 21.

Anteontem, o ministro 
do Supremo Tribunal 
Federal, Luís Roberto 
Barroso, determinou o 
afastamento de Chico 
Rodrigues do cargo 

por 90 dias

As últimas metas para o público infantil atingidas no país, em 2018, foram de 99,72%, para a BCG, e de 91,33%, para a vacina contra o rotavírus humano

Ana Cristina Campos 
Da Agência Brasil

O número de desem-
pregados chegou a 14 mi-
lhões de pessoas na quar-
ta semana de setembro, 
ficando estatisticamente 
estável em relação à sema-
na anterior (13,3 milhões). 
Com isso, a taxa de deso-
cupação (14,4%) ficou es-
tável em relação à semana 
anterior (13,7%) e cresceu 
frente à primeira semana 
de maio (10,5%), quando o 
levantamento foi iniciado.

Os dados constam da 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 

(Pnad) Covid-19, divul-
gada ontem (16) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Esta é a última divulgação 
da Pnad Covid-19 sema-
nal. A coleta de dados por 
telefone continuará para 
subsidiar as edições men-
sais da pesquisa, que de-
vem continuar até o fim 
do ano. 

“Embora as informa-
ções sobre a desocupação 
tenham ficado estáveis na 
comparação semanal, elas 
sugerem que mais pessoas 
estejam pressionando o 
mercado em busca de 
trabalho, em meio à fle-

xibilização das medidas 
de distanciamento social 
e à retomada das ativida-
des econômicas”, disse, 
em nota, a coordenadora 
da pesquisa, Maria Lucia 
Vieira.

A população ocupada 
ficou em 83 milhões, es-
tatisticamente estável na 
comparação com a terceira 
semana de setembro. “Ví-
nhamos observando, nas 
últimas quatro semanas, 
variações positivas, embo-
ra não significativas da po-
pulação ocupada. Na quar-
ta semana de setembro, 
a variação foi negativa, 
mas sem qualquer efeito 

na taxa de desocupação”, 
afirmou a pesquisadora.

Flexibilização
Maria Lucia também 

destacou que a flexibili-
zação das pessoas quanto 
ao distanciamento social 
continuou aumentando no 
fim de setembro. O grupo 
de pessoas que ficou rigo-
rosamente isolado (31,6 
milhões) diminuiu em 2,2 
milhões, na comparação 
com a semana anterior.

Também aumentou o 
número pessoas que não 
tomaram qualquer medida 
de restrição para evitar o 
contágio pelo novo coro-

navírus. Esse contingente 
cresceu 937 mil em uma 
semana, chegando a 7,4 
milhões. 

Segundo o IBGE,  a 
maior parte da população 
(86,7 milhões) afirmou 
ter reduzido o contato 
com outras pessoas, mas 
continuou saindo de casa 
ou recebendo visitas na 
quarta semana de setem-
bro, 1 milhão a mais na 
comparação com a semana 
anterior. Quem ficou em 
casa e só saiu em caso de 
necessidade somou 84,6 
milhões, ficando pratica-
mente estável em relação 
à semana anterior.

Estudantes
A pesquisa ainda mos-

trou que, na quarta sema-
na de setembro, dos 46,1 
milhões de estudantes que 
estavam matriculados em 
escolas e universidades, 
39,2 milhões (85%) tiveram 
alguma atividade. Outros 6,4 
milhões (13,9%) não tive-
ram atividade. O restante 
estava de férias (1,1%).

Segundo o levanta-
mento, apenas 26,1 mi-
lhões (66,7%) tiveram ati-
vidades escolares durante 
cinco dias da semana. Ou-
tros 807 mil estudantes 
(2,1%) só tiveram ativida-
des uma vez por semana.

Desemprego atinge 14 milhões de pessoas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
SUSPENSÃO CT 00007/2019 – PP 00007/2019

OBJETO: Suspensão da Prestação do Serviço para Atendimento das Necessidades da Secre-
taria de Infraestruturapelo período de até 60 (Sessenta) dias, iniciando-se no dia 15/10/2020 e se 
encerrando no dia 15/12/2020, para o devido conserto do automóvel (Tipo Caçamba), em virtude 
do acidente ocorrido no dia 10/10/2020. PARTES CONTRATANTES:Prefeitura Municipal de Areia 
e Josinaldo Pereira da Silva, CPF nº 265.408.558-93.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTO PERMANENTE (EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR) PARA A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - R$ 
1.880,00; C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 3.324,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME - R$ 2.952,20.

Algodão de Jandaíra - PB, 16 de Outubro de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: FORNECI-
MENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR) PARA A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA; ADJUDICO o seu objeto 
a: ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - R$ 1.880,00; C DE A FERREI-
RA E CIA LTDA - R$ 3.324,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 
LTDA ME - R$ 2.952,20.

Algodão de Jandaíra - PB, 15 de Outubro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO; 
ADJUDICO o seu objeto a: A COSTA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA – EPP - R$ 374.175,30; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 57.595,30.

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COM. ATACADISTA 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP - R$ 374.175,30; CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 57.595,30.

Algodão de Jandaíra - PB, 14 de Outubro de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECES-

SIDADES DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaíra: 02.090–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02090.10.301.2006.2101 – MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 02090.10.303.2006.2033 – 
DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES 3390.32.0000 MATERIAL DE 
DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00081/2020 - 14.10.20 - A 
COSTA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - R$ 374.175,30; CT 
Nº 00082/2020 - 14.10.20 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 57.595,30.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁ-

RIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE, NO MUNICÍPIO DE 
ALGODÃO DE JANDAIRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2019. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00104/2019 - LlConstrucoes 
do Brasil Eireli - CNPJ: 12.252.018/0001-60 - Apostila 01 - acréscimo de 4,2374% - equivalente a 
R$ 14.170,29. O valor consolidado passa para R$ 348.816,95. ASSINATURA: 17.09.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALGODÃO 

DE JANDAIRA: RUA SEVERINO RAFAEL DOS SANTOS, RUA JOÃO GUEDES DOS SANTOS E 
RUA PROJETADA 1. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00061/2020 - Ll Construcoes do Brasil Eireli - CNPJ: 12.252.018/0001-
60 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 1.755,54. ASSINATURA: 18.09.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que a reunião marcada para acontecer as 09:00 horas do dia 16 de Outubro de 
2020, não compareceram licitantes interessados, sendo, declarado o certame DESERTO. E, o 
pregoeiro decidiu pela republicação de nova data de abertura do certame, e fará realizar às 09:00 
horas do dia 30 de Outubro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de mão–de–obra especializada 
na recuperação/troca de motor – conserto do veículo de propriedade do Município de Cuitegi/
PB, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN; Espécie/Tipo: ESPEC / CAMINHO-
NET – AMBULÂNCIA; Placa: NQG1782, Combustível: DIESEL, Ano de Fabricação: 2013, Ano 
Modelo: 2014, Categoria: OFICIAL, Cor Predominante: BRANCA, Chassi:93YMAF4MCEJ718005, 
incluindo as peças necessárias ORIGINAIS de fábrica. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502–1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuitegi - PB, 16 de Outubro de 2020. 
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 012/2020, pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “Menor Preço”, cujo 
objeto é a AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS. Data de abertura: 29/10/2020 às 10:00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 16 de outubro de 2020.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO PB
EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00005/2020 o 
Resultado do Julgamento das propostas de preços da referida licitação. Considerações da Comissão: 
Todas as Empresas Habilitadas foram Classificadas: 

1° Lugar: FFJ CONSTRUTORA LTDA Valor: R$ 416.840,75
2° Lugar: E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Valor: R$ 434.681,63
3° Lugar: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Valor: R$ 441.865,84
4° Lugar: ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP Valor: R$ 449.210,34
5° Lugar:  NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME Valor: R$ 462.870,55 
6° Lugar: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Valor: R$ 467.532,01
7º Lugar: CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI Valor: R$ 473.415,17
8º Lugar: MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA Valor: R$ 477.597,89
9º Lugar: CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Valor: R$ 479.762,39
Considerados os valores ofertados pelos proponentes, devidamente registrado no correspon-

dente Mapa de Apuração, 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: FFJ CONSTRUTORA LTDA, Valor Total: R$ 416.840,75 
(Quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos). Informa 
ainda aos licitantes que as propostas de preços estão a disposição dos mesmos e que a partir da 
publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua 
o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486

Conceição, 15 de Outubro de 2020
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de limpeza e higiene 
destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição/PB. 
Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:25 horas do dia 29/10/2020. Data e horário 
do início da disputa: 08:30 horas do dia 29/10/2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei 
Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.
com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede tempo-
rária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão 
João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 16 de Outubro de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00015/2020
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. José Iva-

nilson Soares de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2020. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Contratação dos serviços de exames de imagem 
(tomografias) visando o enfrentamento da pandemia da Covid - 19 no município de Conceição-PB. 
Situação: HOMOLOGADO em 02/10/2020. Homologado para: ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA 
E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ nº 26.985.522/0001-83 - vencedor dos itens nº. 
01, 02, 03, 04, 05 e 06 - totalizando em R$ 340.400,00.

Conceição – PB, 02 de outubro de 2020.
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de exames de imagem (tomografias) visando o enfrenta-

mento da pandemia do Covid - 19 no município de Conceição-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico Nº. 00015/2020. DOTAÇÃO: 06.001- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.122.1012.2099 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 - ELEMENTO 
DE DESPESA - 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Conceição e: CT Nº 91501/2020 - ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA 
ESPECIALIZADA LTDA - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DR. JOSE LACERDA - R$ 340.400,00.

Conceição - PB, 07 de Outubro de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00015/2020
Após análise da documentação apresentada referente ao presente pregão, adjudico a empresa 

vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. Objeto: Contratação 
dos serviços de exames de imagem (tomografias) visando o enfrentamento da pandemia da 
Covid - 19 no município de Conceição-PB. Situação: ADJUDICADO em 02/10/2020. Adjudicado 
para: ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ nº 
26.985.522/0001-83 - vencedor dos itens nº. 01, 02, 03, 04, 05 e 06 - totalizando em R$ 340.400,00.

Conceição – PB, 02 de outubro de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

COMUNICADO – ANALISE DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS N.°00003/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada e construção civil para construção de 
uma Quadra escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Félix, conforme plano de 
trabalho e projeto básico. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO pela empresa: RC CONS-
TRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, contra o resultado da Fase de HABILITAÇÃO da empresa: RF 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, referente ao TOMADA DE PREÇOS N.°00003/2020. 
A Presidente, juntamente com os seus membros, comunica que, após análise do recurso apresen-
tado, com  Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, foi o RECURSO INDEFERIDO.  Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro – Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99401.9006.

Cuité de Mamanguape - PB, 15 de outubro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

COMUNICADO – ANALISE DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS N.°00003/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada e construção civil para construção de 
uma Quadra escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Félix, conforme plano 
de trabalho e projeto básico. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO pela empresa: RC 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, contra o resultado da Fase de HABILITAÇÃO da 
empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA, referente ao TOMADA DE PREÇOS N.°00003/2020. A Presidente, juntamente com os seus 
membros, comunica que, após análise do recurso apresentado, com Parecer da Procuradoria Jurídica 
Municipal, foi o RECURSO DEFERIDO.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro – Cuité de 
Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99401.9006.

Cuité de Mamanguape - PB, 15 de outubro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.° 00042/2020 DE 04.05.2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE - PB
CONTRATADO: COSTA E NASCIMENTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição parcelada de Material de Construção diversos, destinado 

a esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde deste Município.
FUNDAMENTAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
EXTRATO DE RESCISÃO: RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.° 00042/2020 DE 

04.05.2020
DA RESCISÃO:
Com base na Cláusula decima do respectivo contrato, fica o referido instrumento rescindido 

unilateralmente pela Contratante, Tudo previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, 
conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de outubro de 2020
DJAIR MAGNO DANTAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

NOVO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada e construção civil para construção de 
uma Quadra escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Félix, conforme plano de 
trabalho e projeto básico. LICITANTES HABILITADOS: CICERO DOS SANTOS CALIXTO; COFEM 
CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI; PLANFORTE CONSTRUCAO 
E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI; R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; RETA 
CONSTRUÇÕES E SERVISOS EIRELI; RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA EIRELI; 
ROQUE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
LICITANTES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; G S C CONS-
TRUTORA E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 26/10/2020, às 14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião.  Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Severino 
Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 994019006. 

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Outubro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de pertinente para executar a obra de ampliação 

do prédio da Secretaria Municipal de Educação, nesta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 06.060 – 
12.361.2007.1008. ELEMENTO DE DESPESA:4490.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 
até 13/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00121/2020 
- 14.10.20 - CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - R$ 59.056,45.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

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

mentação de vias urbanas, na cidade de Dona Inês/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines:10.100 – SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA – 15.451.2002.1018 – Construir/recuperar calçamento e meio fio e urba-
niza (1001). ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 
11/02/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00122/2020 
- 14.10.20 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - R$ 231.571,93.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGAO ELETRONICO Nº 04/2020

Torna público através da CPL , que a Sessão Pública realizada, às 09:00 horas do dia 16/10/2020, 
na modalidade SUPRACITADA, do tipo menor preço, para: Aquisição(ões) de Veículo(s) Novo [veículo 
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 11.814.527/0001–76 deste município, em conformidade a PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Número DA PROPOSTA: 11814.527000/1200–05., 
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: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com

DUAS ESTRADAS- PB, 16 de outubro de 2020.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 

PREGOEIRO(A)

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 

empreitada por menor preço global, “remanescente” de Obra: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO 
SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - Contrato de Repasse nº 0309391-66. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do 
objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 
00072/2019 - Lisboa Engenharia Construcoes e ServicosEireli - 2º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 6 meses. ASSINATURA: 16.10.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2020

PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2020
1. Espécie E Data: Termo de Contrato nº 00083/2020, celebrado em 15/10/2020, resultado 

do PREGÃO ELETRÔNICO nº. 004/2020. 2. Contratantes: A Prefeitura Municipal De Emas/PB 
e a empresa Dical Distribuidora de Veículos Cajazeiras Ltda, CNPJ nº 35.503.721/0001-07. 3. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO/0KM TIPO PICAPE, DESTINADO A SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE EMAS/PB, constantes no processo administrativo nº 
024/2020. 4.Valor Global: R$ 67.000,00 (Sessenta e sete mil reais). 5. Dotação Orçamentária: 
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2020, na classificação 
abaixo: Gestão/Unidade: 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Fonte: 4490.52 99 Equipamentos 
e Material Permanente 4490.00. 

DATA DA ASSINATURA: 15 de outubro de 2020.
José William Segundo Madruga

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2020 SRP
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados a republicação por motivos de não atendimento do prazo mínimo exigi-
dos da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2020 SRP, do tipo Menor Preço, 
objetivando o sistema de registro de preços para contratação de empresa para a prestação do 
serviço de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo a desinsetização com utilização 
de termonebulização (fumacê) para o auxílio no combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor 
da dengue, zika e Chikungunya com Data de Abertura: 27/10/2020 às 10:00h, fica REPUBLICADA 
para a Data de Abertura: 29/10/2020 às 10:00h (horário local) . O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou 
no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 16 de outubro de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 010.2020

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica de ruas, no 
Bairro do Rosário, de acordo Termo de Referência.

EMPRESAS HABILITADAS:
05.052.764/0001-44 – CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, por atenderem a todos os 

requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
12.924.624/0001-84 – TCPAV – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, 

por não atender as exigências do subitem 8.3.2. do edital.
08.580.840/0001-82 – SECULAR COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, 

por não atender as exigências do subitem 8.3.2. do edital.
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 26.10.2020, às 14h30min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que 
vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 16 de outubro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 002.2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE 
PREFEITO JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAIC - GUARABIRA/PB. Após 
análise pela Assessoria Jurídica e julgamento pela Autoridade superior dos recursos administrativos, 
firmou-se o seguinte resultado: NEGAR provimento aos recursos interpostos pelas empresas VIPP 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI e CONCEITO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. A 
Comissão Permanente de Licitação comunica a licitante AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME, considerada HABILITADA, que seu envelope Proposta de Preços será aberto no dia 
19.10.2020, as 11h00min, na Rua Antonio André, 39, 1º andar – Centro – Guarabira/PB. Os en-
velopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes INABILITADAS serão devolvidos devidamente 
lacrados às empresas de origens oportunamente. Os autos do processo encontram-se com vista 
franqueada aos interessados na Sala da CPL, Publique-se e intime-se.

Guarabira, 16 de outubro de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI, CNPJ nº 23.608.975/0001-00.
OBJETO: Contração de uma empresa de construção civil, para execução das obras de reforma 

do banheiro e pintura externa do Mercado Público da cidade de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 10.970,00 (Dez mil novecentos e setenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 15 de outubro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 032/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 032/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso I do Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI, 
CNPJ nº 23.608.975/0001-00.

OBJETO: Contração de uma empresa de construção civil, para execução das obras de reforma 
do banheiro e pintura externa do Mercado Público da cidade de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 10.970,00 (Dez mil novecentos e setenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 

Ingá(PB), 15 de outubro de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00075/2017, em 13.12.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução dos serviços com a continuação da construção de 

quadra coberta com vestiário. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 16 de Outubro de 2020
José Carneiro Almeida da Silva  

 Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA AO EDITAL
PROCESSO Nº: 20.427/2018 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 10.007/2018- INEXIGIBILIDADE 

Nº 10.015/2018
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE 
JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Presidente, Srª. Juliana 
Pereira de Lima, torna público para conhecimento dos interessados, a retificação da página 1, do 
Edital supramencionado a qual passa a vigorar da seguinte forma:

 RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTAS:
DATA DO INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: IMEDIATAMENTE;
HORA: 08:00 ÀS 12:00HS E DAS 13:00 ÀS 17:00HS – SEGUNDA A SEXTA;
LOCAL: SALA DA COMISSÃO SETORIAL DE LICTAÇÃO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE 

JOÃO PESSOA, localizada na Avenida Júlia Freire, S/N, Torre. CEP: 58.040-040, ou pelo e-mail: 
cel.smsjp@gmail.com.

Passa a vigorar a seguinte redação a partir do item 1.3 do mesmo Edital:
1.3 Este Chamamento Público estará vigente por prazo indeterminado, até disposição em sentido 

contrário a ser determinada pela autoridade competente.
1.3.1. Os interessados em se credenciar, passarão por todas as fases de análise previstas neste 

Edital para devida habilitação e posterior contratação;
1.3.2 Caso haja uma nova legislação alterando a forma de participação e credenciamento, as 

empresas credenciadas, seja a qualquer tempo, deverá automaticamente atualizar suas documen-
tações junto à Comissão Setorial de Licitação e Diretoria de Regulação;

1.3.3 O presente Edital, considerando que a vigência deste Chamamento Público é por prazo 
indeterminado, poderá ser republicado, ou publicado Errata, conforme atualização das legislações 
pertinentes, bem como das condições de participação no credenciamento e contratação.

1.4 A revogação ou Anulação deste Edital dependerá de prévia publicação, utilizando-se os 
mesmos meios empregados ao tempo de sua edição.

1.5 As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência na contratação, conforme 
disposto no art. 25 da Lei nº 8.080/1990 e § 1º do art. 199 da Constituição Federal.

1.5.1 As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deverão satisfazer os requisitos básicos 
contidos na Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 3º da Lei nº 12.101/2009, além das condições técnicas, 
operacionais e outros requisitos ou exigências fixadas neste Edital.

1.5.2 As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deixarão de ter preferência na contratação 
e concorrerão em igualdade de condições com as entidades privadas lucrativas caso não cumpram 
os requisitos fixados no item anterior.

Esta Errata ficará à disposição dos interessados no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.
br/licitacoes. Consultas com a Presidente e com os membros da Comissão, no HORÁRIO de 08h às 
12h e das 13h às 17h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. Informamos 
que os demais atos praticados no Edital permanecem inalterados até a presente data.

João Pessoa, 16 de outubro de 2020.
Juliana Pereira de Lima

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09075/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09058/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2020/050100
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, COMO MANUTENÇÃO DAS 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DE COVID-19.

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09058/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: NORDMARKET DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 19.125.796/0001-37 FONE/FAX: (83) 
3066-4331 END: AVENIDA JOÃO WALLIG, 2640, SUB-SL. 03, DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINA 
GRANDE/PB. CEP: 59.162-000 EMAIL: nordmarket@nordmarket.com.br

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

TOTAL MARCA

6 Unid

AMPLA CONCORRÊNCIA

TERMÔMETRO DIGITAL IN-
FRAVERMELHO PORTÁTIL 
MEDIDOR DE TEMPERATU-
RA CORPORAL- 

533

R$ 157,79
(Cento e 
cinquenta 

e sete reais 
e setenta 
e nove 

centavos).

R$ 
84.102,07
(Oitenta e 
quatro mil, 

cento e 
dois reais 

e sete 
centavos).

BIOLAND

Valor Total: R$ 84.102,07 (Oitenta e quatro mil, cento e dois reais e sete centavos).
     

João Pessoa, 16  de outubro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.063/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/057677.
Data da sessão: 30/10/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 16 de outubro de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 2019/140130/SEINFRA
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.014/2020
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução Implantação de Pavimentação 

em Paralelepípedos da Rua Dr. Mirocene Fernando Cunha Lima – Bessa, João Pessoa – PB.
Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas 

todas as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo 
verificado nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos 
todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e 
adjudico o objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, 
declarando vencedora da licitação à empresa ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME..-  CNPJ  Nº 
22.455.563/0001- 07 pela proposta vantajosa, no valor global de R$ 157.555,89 (Cento e cinquenta 
e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e nove centavos)..

João Pessoa, 16 de outubro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretário de Infra Estrutura /PMJP
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
FICAM NOTIFICADOS OS PROPRIETÁRIOS DOS  IMÓVEIS,  DENTRO DO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. PROMOVEREM LIMPEZA, DESOBSTUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E 
APRESENTAR  DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS (CTR),  CONFORME DISPOSTO NA LEI 
Nº11.176/07 E 6811/91, E NOS DECRETO 3.316/97 E 5.771/06. O NÃO ATENDIMENTO IMPLICARÁ 
EM SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 274,  INCISO VIII DA LEI COMPLEMENTAR Nº 07/95.

NOTIFICAÇÕES DIVERSOS  MÊS DE MARÇO/20,  AA -EM 16/03/2020/GEAN/CFM

Nº. DAS 
NOTIFICAÇÕES 

DATA DO 
NOTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO Nº DE 

INSCRIÇÃO
0009/19 18/06/2019 ROBSON PINHEIRO DOS SANTOS 024088-5

0110/19 03/08/2019 DS – CONSTRUTORA E INCORPORADO-
RA LTDA-ME 117995-1

0115/19 26/08/2019 COLLIER EMPREENDIMENTOS EIRE-
LI - ME 278930-2

0137/19 13/11/2019 COSTRUTORA BRASCON LTDA 096816-1

0138/19 13/11/2019 COSTRUTORA BRASCON LTDA 096778-5

0139/19 13/11/2019 COSTRUTORA BRASCON LTDA 096779-3

0144/19 21/11/2019 CARLOS ROBERTO LEITE GUEDES 153431-9

0145/19 21/11/2019 ANTONIO DE PADUA LIMA MONTENEGRO 104131-2

0205/19 02/07/2019 RONALDO CORREIA DE MELO SILVA 022862-1

0213/19 02/07/2019 VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA 024315-9

0221/19 19/07/2019 PAULO ROBERTO DE PAULA ARAÚJO 256556-1

0256/19 05/09/2019 SEVERINO JOÃO DA SILVA 006829-2

0259/19 11/09/2019 CSL CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI 093287-6

0262/19 26/09/2019 PAULO MEIRA DA SILVA 022895-1

0270/19 09/07/2019 RAULINO MARQUES MACIEL 093222-1

0279/19 31/10/2019 CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA 187046-7

0358/20 15/01/2020 FORTLIMA CONSTRUÇÕES E INCORPO-
RAÇÕES LTDA-ME 146892-8

0455/19 12/07/2019 SEVERINO VITALINO DA SILVA 010974-6

0464/19 11/10/2019 JADSON LUCIO FELIX SILVA DA COSTA 012455-9

0474/20 14/02/2020 DORGIVAL ELUZIARIO DOS SANTOS 008851-0

0532/19 11/09/2019 LAUDECI BARBOSA BEZERRA DE LIMA 098991-6

0925/19 03/04/2019 JOZELIO FERNANDES MASSINO 029130-7

0971/19 20/08/2019 ERNESTO DE FARIAS VITAL 105901-7

1074/19 04/09/2019 EDSON OLIVEIRA DE QUEIROZ 112617-2

1410/19 30/08/2019 CARLOS PEREIRA DE C E SILVA 053372-6

1414/19 07/10/2019 GENIVAL AIRES DE QUEIROZ FILHO 017457-2

25722/19 17/07/2019 REGINA CELI DE OLIVEIRA LINS 045045-6

25731/20 26/02/2020 SEVERINA DE AZEVEDO FERREIRA 109356-8

29513/19 17/09/2019 AIRTON NUNES DA SILVA 000525-8

29780/19 15/08/2019 IVANILDA EVANGELISTA DE SOUZA 032627-5

29831/19 04/06/2019 ADEILDO DOS SANTOS 144296-1

29882/19 16/07/2019 JOSÉ NOGUEIRA DE LIMA JÚNIOR 195061-4

29883/19 16/07/2019 EDSON ROCHA DE VASCONCELOS 185823-8

034243/20 13/01/2020 SINOVAL SATURNINO DE SOUSA 128251-4

PUBLICAÇÕES DIVERSOS DE NOTIFICAÇÕES EM 16/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPIPEDO DA RUA BACHAREL WILSON FLÁVIO M. COUTINHO, LOCALIZADA NO BAIRRO 
JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, EM JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JOCA CLAUDINO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 01/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica referente à Tomada de Preço 01/2020, que objetiva: Contratação 
de empresa para serviços de engenharia na recuperação de estradas vicinais do município de 
Joca Claudino-PB, conforme especificações constantes no Edital, HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-
-ME, CNPJ: 27.848.891/0001-58, com um valor de R$: 583.718,85 (quinhentos oitenta e três mil 
e setecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos). Nos termos do art. 64 da lei 8.666/93, 
convocamos o vencedor para em até três dias úteis assinar o termo do contrato do referido processo 
sob pena de se convocar o segundo classificado. O processo está à disposição dos interessados 
em todos os dias úteis, das 07:00 ás 13:00 na sala de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal 
de Joca Claudino, na Rua Francisca Claudino Fernandes nº 001, Centro de Joca Claudino-PB.

Joca Claudino-PB, 16 de outubro de 2020.
JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo pertinente, para execução de Implantação do Sistema de Abas-
tecimento de Água em Áreas Rurais deste Município, fruto do convênio CV 854835/2017 entre a 
Funasa e esta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: MJC CONSTRUÇÕES LTDA – EPP - R$ 556.764,52. Ficar desde já convocado o 
representante legal da empresa vencedora para assinatura do contrato objeto da presente licitação, 
no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 
do edital da presente licitação. 

Pirpirituba - PB, 05 de Outubro de 2020.
DENILSON DE FREITAS SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto  Termo de Aditivo ao Contrato nº 00163/2019, em 30.09.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EMPROTEC ENGENHARIA – EMPRESA 

DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do 

município de Piancó-PB, com sinalização vertical e horizontal, CT 1040283-25/2017-MCIDADES, 
CT 1040284-40/2017-MCIDADES e CT 1061276-44/2018-MCIDADES.  

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de Outubro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE ERRATA
EXTRATO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
O Presidente da CPL comunica que no Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 00002/2020, 

onde se lê: “119.020,11”; leia-se: “118.981,63”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794. 

Pedro Régis - PB, 16 de Outubro de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS 

AVISO DE ERRATA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
O Presidente da CPL comunica que no Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 00002/2020, 

onde se lê: “119.020,11”; leia-se: “118.981,63”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794. 

Pedro Régis - PB, 16 de Outubro de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através daCPL , sediada na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Cen-
tro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Novembro de 2020, licitação modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: TRAVESSA ADILES ERNESTO TRECHO II, TRAVESSA 
MARIA CLEMENTINA DA SILVA II, RUA FRANCISCO GOMES BAROSA, RUA HERGINTOM 
MAIA, TRAVESSIA MARIA CLEMENTINA DA SILVA IV E TRAVESSA ANTONIO VIRGINIO DE 
LIMA/ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRECHO DA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, NO 
MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 16 de outubro de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2020, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS SECOS, NÃO PERECÍVEIS; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MERILUCIA DA SILVA - R$ 107.940,00.

Remígio - PB, 15 de Outubro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA PARA 
O MUNICÍPIO DE REMÍGIO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI - Valor: R$ 645.365,78. 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, 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 16 de Outubro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00044/2020

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 DV00044/2020, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA 
DO MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: B.P.D 
SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 2.698,00.

Remígio - PB, 14 de Outubro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00044/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATE-

RIAL CIRÚRGICO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA 

DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00044/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 
1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO: 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – 
SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00205/2020 - 14.10.20 
- B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 2.698,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA Nº DV00045/2020

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 
DV00045/2020, que objetiva: FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO 
HUMANO LTDA - R$ 15.020,46.

Remígio - PB, 14 de Outubro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00045/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATE-

RIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDA-

DES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licita-
ção nº DV00045/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO 
BÁSICA 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE 
RECURSO: 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 1214 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00206/2020 - 14.10.20 - COMERCIO 
DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - R$ 15.020,46.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; ADJUDICO o seu objeto a: G. J. K. 
CONSTRUÇÕES - R$ 315.992,00; JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 17.298,60.

Remígio - PB, 15 de Outubro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 315.992,00; JOSE ARLINDO 
OLIVEIRA SILVA - R$ 17.298,60.

Remígio - PB, 16 de Outubro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Remígio: 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02080 15 451 1004 1015 
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA–ESTRUTURA URBANA 02080 
17 512 1004 1017 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO 02080 15 122 2002 2028 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO 4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recursos: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 
1991 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ–SAL. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00207/2020 - 16.10.20 - G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 315.992,00; CT Nº 00208/2020 - 16.10.20 
- JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 17.298,60.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS SECOS, NÃO PERECÍVEIS. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Remígio: 02.050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02050 12 306 1001 2057 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 
1001 RECURSOS ORDINARIOS 1122 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERNA-
CIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00209/2020 - 16.10.20 
- MERILUCIA DA SILVA - R$ 107.940,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2020, que objetiva: Prestação de serviços 
bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos 
municipais ativos e contratados em caráter emergencial da administração direta do Município 
de Santa Cecília – PB, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, consoante o disposto neste Edital e 
nos seus Anexos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BANCO 
BRADESCO S.A. - R$ 101.010,00.

Santa Cecília - PB, 18 de Setembro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

OBJETO: Prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de 
pagamento dos servidores públicos municipais ativos e contratados em caráter emergencial da 
administração direta do Município de Santa Cecília – PB, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, 
consoante o disposto neste Edital e nos seus Anexos. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 
00026/2020. Fonte de Recursos: A CONTRATADA que remunerará este Município pela manutenção 
dos serviços e para a devida execução do objeto a ser licitado. VIGÊNCIA: até 29/09/2025. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00078/2020 - 30.09.20 - BANCO 
BRADESCO S.A. - R$ 101.010,00.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00010/2020. OBJETO: Execução dos Serviços de Refor-

ma de Unidade Escolar, Neste Município – Emef Luiz Ignácio Ribeiro Coutinho. 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: Malog Construcoes e Servicos Ltda - CNPJ 
08.597.968/0001-59. 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, 16 de Outubro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N° 00143/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 29.828.673/0001-16.
OBJETO: Fica prorrogando por mais 120 (cento e vinte) dias o Contrato Original, com vigência 

a partir de 02 de outubro de 2020 a 30 de janeiro de 2021, baseando-se na Cláusula Segunda – Do 
Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONVÊNIO Nº 848001/2017 - MINISTERIO DAS CIDADES E 
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB.

02.050 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.451.1004.1019 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou para-

lepipedo)
23.695.1037.1026 - Implantação de Infraestrutura Turística
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações, 4490.51 - 1510 - Obras e 

Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, (02/10/2020 a 30/01/2021).
DATA DO TERMO ADITIVO: 02 de outubro de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO LÓGICA DE DADOS INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ/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 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, 16 de Outubro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 0008/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ/PB, através do Senhor Prefeito Municipal, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL 
DE EMPRESEAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, para a contratação temporária 
de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade 
pública oriunda da pandemia de Covid-19. Os profissionais deverão atuar no atendimento ao en-
frentamento da emergência de saúde COVID-19. O Edital se encontra, na íntegra, à disposição de 
todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Primeiro de Abril, 
379 – Centro, no horário das 08:00 as 13:00 h. Outras informações pelo Telefone (83) 3353-2274. 
Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, a partir da data de 06 de janeiro de 
2019, no local supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período 
remanescente de vigência do Credenciamento.

Sumé - PB,16de outubro de 2020.
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de Medicamentos Psico-
trópicos. 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 04/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplserradaraiz@hotmail.com. 

Serra da Raiz - PB, 14 de Outubro de 2020.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 08:30 horas do dia 04 de Novembro de 2020, por meio do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://
licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br;www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 16 de Outubro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES PÚBLICOS DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E DE INTIMAÇÕES

A COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – 
SICREDI EVOLUÇÃO, (denominações sociaisanterioresCooperativa de Crédito Sicredi João 
Pessoa – Sicredi João Pessoa e UNICRED JOÃO PESSOA – Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Associados de João Pessoa LTDA), sociedade cooperativa de primeiro grau, 
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.571.249/0001-31, com sede na Av. Marechal 
Deodoro da Fonseca, 410, Torre, nesta Capital, torna público que realizará LEILÕES PÚBLICOS 
para a venda do imóvel abaixo discriminado, a serem conduzidos pelo LEILOEIRO OFICIAL 
ALEXANDRE FERREIRA NUNES, inscrito na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob a 
portaria de nº 03/2005, leiloeiro 001, o fazendo sob o amparo do art. 27, da Lei nº 9.514/97, que 
institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, esclarecendo que o 2º Leilão ocorrerá se no 
primeiro o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, conforme abaixo indicado. No 
2º Leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, 
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e comissão 
do leiloeiro, conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do dispositivo legal acima citado.

LOCAL: Sede da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI 
EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO

ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, Torre, João Pessoa – PB
O 1º  Lei lão será real izado em 28 de outubro de 2020 às 11h:00min, 

pelo lance mínimo de R$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais);  
O 2º Leilão será realizado em 12 denovembro de 2020às 11h:00min, pelo lance mínimo 
deR$4.455.742,04 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e qua-
renta e dois reais e quatro centavos).

Contrato nº 113293/17, Título Sistêmico B90530002-3 , do Sr. SERGIO GONÇALVES CA-
VALCANTI DE ALBUQUERQUE,inscrito no CPF/MF nº110.523.764-87, doravante denominados 
DEVEDOR(ES) (FIDUCIANTE(S)/MUTUÁRIO(S)), e na qualidade de INTERVENIENTE GARANTI-
DOR e DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S):a empresaATHENAS INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS 
LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 07.714.000/0001-00, com sede na Rua Antonio Gomes Carneiro, 
nº 25, Sala A, no Bairro Jardim Oceania, na cidade de João Pessoa-PB, representada pelo sócio 
o Sr. FELIPE AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF/MF nº 057.149.274-60, e ainda como 
DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S): a Sr.ª CLARA GERMANA TAVARES AMORIM DE ALBUQUER-
QUE, inscrita no CPF/MF nº 264.064.114-04; a Sr.ª CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, 
inscrita no CPF/MF nº 073.256.534-09; a Sr.ª NATALIA AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrita 
no CPF/MF nº 057.687.914-26; o Sr. FELIPE AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF/MF 
nº 057.149.274-60; e ainda as empresas ALPHA GROUP ADMINISTRADORA DE BENS E NEGO-
CIOS LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 08.648.531/0001-05, com sede na Avenida General Edson 
Ramalho, nº 1131, Sala B, no bairro do Manaíra, na cidade de João Pessoa-PB, representada 
pelos sócios o Sr. SERGIO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF/
MF nº 110.523.764-87, e pelaSr.ª CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrita no CPF/MF 
nº 073.256.534-09, e a empresa ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, cadastrada 
no CNPJ Nº 18.881.584/0001-17, com sede na Avenida General Edson Ramalho, nº 1131, Sala 
101, no bairro de Manaíra, na cidade de João Pessoa-PB, representada pelos sócios o Sr. 
SERGIO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF/MF nº 110.523.764-
87, a Sr.ª NATALIA AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrita no CPF/MF nº 057.687.914-26, a 
Sr.ª CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrita no CPF nº 073.256.534-09e ainda pela 
empresa ALPHA GROUP ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA, cadastrada no 
CNPJ Nº 08.648.531/0001-05, com sede na Avenida General Edson Ramalho, nº 1131, Sala B, 
no bairro do Manaíra, na cidade de João Pessoa-PB, representada pelos sócios o Sr. SER-
GIO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF/MF nº 110.523.764-87, 
e pelaSr.ª CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrita no CPF/MF nº 073.256.534-09.

imóvel(is):Lote de terreno próprio sob nº 1A, situado no Loteamento denominado Barra 
de Jacumã, município de Conde-PB, medindo 287,52m de Largura na frente, 276,39 de largura 
nos fundos por 103,05 de comprimento do lado direito e 225,50m de comprimento do lado 
esquerdo, com uma área total de 42.369,24m², sendo área útil de 13.618,54m², e 28.750,70m² 
Área de Preservação Permanente (APP). Limitando-se pela frente com o Sistema Viário 
Principal, lado direito com área de terceiros e lado esquerdo com o lote 1B e fundos com 
o limite da falésia, devidamente Registrado no Cartório “Velton Braga” de Serviço Notarial 
e Registral da Comarca de Alhandra-PB, Sob Nº R-6, Matrícula nº 46.891, em 05/10/2020, 
inscrito na Prefeitura Municipal do Conde-PB, com inscrição nº 23022005000000, e ainda 
Lote de Terreno próprio sob nº 1F, situado no Loteamento denominado Barra de Jacumã, 
município de Conde-PB, medindo 50,00m de largura na frente, 188,64 de largura nos fundos 
por 497,87 de comprimento do lado direito e 570,59m de comprimento do lado esquerdo, 
com uma área total de 41.881,43m², sendo uma área útil de 24.035,28m², e 17.846,15m² Área 
de Preservação Permanente (APP). Limitando-se pela frente com o Sistema Viário Principal, 
lado direito com o Lote 1E e lado esquerdo com A Gleba 04 e parte com terra de terceiros, 
e fundos com limite da falésia, devidamente Registrado no Cartório “Velton Braga” de Ser-
viço Notarial e Registral da Comarca de Alhandra-PB, Sob Nº R-6, Matrícula nº 46.896, em 
05/10/2020, inscrito na Prefeitura Municipal do Conde-PB, com inscrição nº 23022003000000.

VALOR TOTAL DOS BENS:R$9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais);  
VALOR DA DÍVIDA E DESPESAS: R$ 4.455.742,04 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta 
e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos). 

Obs: Informamos que o saldo da dívida e despesas, serão atualizados e corrigidos tanto 
no dia da realização do 1º leilão quanto no dia da realização do 2º leilão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Advertências especiais):
1) O valor do lance deverá ser quitado no ato do leilão à vista e em uma única parcela, 

em moeda nacional e/ou comprovação de efetivação da Transferência Eletrônica de Documentos 
(TED).

2) A comissão do leiloeiro, paga à vista, será de 5% (cinco) por cento sobre o valor da arrema-
tação, e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32).

3) Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos 
interessados junto aos órgãos competentes.

4) Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas 
à escritura de compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos da transmissão, 
além de taxas em atraso de condomínio, marinha (SPU), energia elétrica, água, etc.

Condições Gerais:  
O(s) referido(s) imóvel(is) será(ão) arrematado(s) nas condições e estado de conservação 
em que se encontra(m). As medidas e confrontações constantes no presente edital deverão 
ser consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda 
realizada por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não 
cabendo qualquer reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e demais pecu-
liaridades do imóvel, cabendo aos interessados vistoriarem o(s) bem(ns) antes de ofertarem 
lances no leilão, inclusive no que se refere às edificações existentes no local. O(s) imóvel(is) 
ocupado(s), caberá ao arrematante promover as medidas (extrajudiciais e/ou judiciais – nos 
termos da Lei 9.514/97), bem como arcar com as custas e despesas para a desocupação do(s) 
bem(ns). Cabe aos interessados verificar, junto ao Município e demais órgãos competentes, 
eventuais restrições quanto ao uso do imóvel levado à leilão, inclusive, mas não somente, 
restrições ambientais. O arrematante não poderá alegar, sob qualquer forma ou pretexto, o 
desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão. 

Intimação: Por intermédio do presente edital, ficam devidamente intimados, da data, local 
e condições dos leilões, o DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S):SERGIO GONÇALVES CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE,inscrito no CPF/MF nº110.523.764-87, doravante denominados DEVE-
DOR(ES) (FIDUCIANTE(S)/MUTUÁRIO(S)), e na qualidade de INTERVENIENTE GARANTIDOR e 
DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S): a empresaATHENAS INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA, 
cadastrada no CNPJ Nº 07.714.000/0001-00, com sede na Rua Antonio Gomes Carneiro, nº 25, 
Sala A, no Bairro Jardim Oceania, na cidade de João Pessoa-PB, representada pelo sócio o 
Sr. FELIPE AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF/MF nº 057.149.274-60, e ainda como 
DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S): a Sr.ª CLARA GERMANA TAVARES AMORIM DE ALBUQUER-
QUE, inscrita no CPF/MF nº 264.064.114-04; a Sr.ª CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, 
inscrita no CPF/MF nº 073.256.534-09; a Sr.ª NATALIA AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrita 
no CPF/MF nº 057.687.914-26; o Sr. FELIPE AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF/MF 
nº 057.149.274-60; e ainda as empresas ALPHA GROUP ADMINISTRADORA DE BENS E NEGO-
CIOS LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 08.648.531/0001-05, com sede na Avenida General Edson 
Ramalho, nº 1131, Sala B, no bairro do Manaíra, na cidade de João Pessoa-PB, representada 
pelos sócios o Sr. SERGIO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF/
MF nº 110.523.764-87, e pelaSr.ª CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrita no CPF/MF 
nº 073.256.534-09, e a empresa ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, cadastrada 
no CNPJ Nº 18.881.584/0001-17, com sede na Avenida General Edson Ramalho, nº 1131, Sala 
101, no bairro de Manaíra, na cidade de João Pessoa-PB, representada pelos sócios o Sr. 
SERGIO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF/MF nº 110.523.764-
87, a Sr.ª NATALIA AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrita no CPF/MF nº 057.687.914-26, a 
Sr.ª CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrita no CPF nº 073.256.534-09e ainda pela 
empresa ALPHA GROUP ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA, cadastrada no 
CNPJ Nº 08.648.531/0001-05, com sede na Avenida General Edson Ramalho, nº 1131, Sala B, 
no bairro do Manaíra, na cidade de João Pessoa-PB, representada pelos sócios o Sr. SER-
GIO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF/MF nº 110.523.764-87, 
e pelaSr.ª CLARICE AMORIM DE ALBUQUERQUE, inscrita no CPF/MF nº 073.256.534-09.

Informações: Com o leiloeiro, por intermédio do e-mail leiloeiro@gmail.com, site www.
organizacaodeleiloes.com.br ou pelo telefone (81). 9.8895-1099 (Whatsaap).

João Pessoa-PB, 16 de outubro de 2020.
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

SICREDI EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 
VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 08:00 horas do dia 30 de Outubro de 2020, por meio do site www.licitacoes-
-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 
DO CIDADÃO (PEC), NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail. com. Edital: https://licitacoes. santarita.pb.gov.br/categoria/
editais;www.tce.pb.gov.br;www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 16 de outubro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 
VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 08:00 horas do dia 03 de Novembro de 2020, por meio do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER USUÁRIOS (FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS) 
QUE ACESSAM AS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@
gmail. com. Edital: https://licitacoes. santarita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br;www.
licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 16 de outubro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 
VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 12:00 horas do dia 30 de Outubro de 2020, por meio do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 038/2017, 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. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail. com. Edital: https://
licitacoes. santarita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br;www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 16 de outubro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020
O município de São José do Bonfim - PB, através do Pregoeiro da Licitação, para conhecimento 

dos interessados, que foi realizada correção na descrição do veículo no termo de referência do 
Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº. 00017/2020, que tem como objeto Aquisição de veículo 
tipo Van, para estruturação de Rede de serviço de Proteção Social Básica, por meio da aquisição 
de bens, conforme o plano de trabalho, para o município de São José do Bonfim/PB, conforme 
Convênio/MDS Nº: 855743/2017 - SICONV nº. 09298. Tendo em vista que as alterações afetarão 
na formulação das propostas por parte dos licitantes, a sessão pública fica reagendada para 29 de 
outubro de 2020, às 10:00hs. A errata ao edital ficará à disposição na sede do Município, localizada 
na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, no horário 08h00min Às 12h00min 
dos dias úteis, pelo portal compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br, e pelo site http://
saojosedobonfim.pb.gov.br/ e do TCE/PB https://tce.pb.gov.br/. 

São José do Bonfim - PB, 16 de outubro de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo pregoeiro e a equipe de apoio e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS 
ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
– SMEC DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS 
LTDA – EPP - R$ 26.733,50; GENICLEA DA SILVA LIMA - R$ 1.725,00.

Soledade - PB, 13 de Outubro de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS 
ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
– SMEC DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE–PB; DESIGNO as servidoras Josefa Andrea Berto da 
Silva, Secretária de Educação e Cultura, como Gestora; e Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio, 
Controladora Geral, para Fiscal, dos contratos decorrentes nº 00004/2020, especialmente para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.

Soledade - PB, 13 de Outubro de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2020. OBJETO: Contratação de Empresa para For-

necimento de Forma Parcelada de Gêneros Alimentícios para Atender a Demanda da Secretaria 
de Educação e Cultura – SMEC do Município de Soledade–pb. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as 

seguintes empresas 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: Coroa Comercio e Fracionamento de Cereais Ltda - EPP - 
CNPJ 21.391.428/0001-82. Geniclea da Silva Lima - CNPJ 17.533.557/0001-90. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Centro Administrativo - Soledade - PB, 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3383-1725/1094.

Soledade - PB, 16 de Outubro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO E 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; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: GIVEL – GIVALDO VEICULOS LTDA - R$ 50.800,00.

Sertãozinho - PB, 16 de Outubro de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

EDITAL 
A Presidente da Academia Paraibana de Letras (APL), de acordo com o artigo 19 do Regimento 

Interno e ouvido o Conselho Diretor, designa o dia 23 de outubro de dois mil e vinte (23.10.2020), 
das 8:30 às 12:00, na Sede da APL,  Rua Duque de Caxias, 25/37, Centro, João Pessoa, PB para 
a Eleição à Cadeira 32, vaga em virtude do falecimento do Acadêmico WILLS LEAL.  Em caso 
de segundo turno fica marcado para o dia 30.10.2020, no mesmo horário e local. Participarão do 
processo eleitoral os candidatos regularmente inscritos, aprovados pelo Conselho Diretor da APL. 

João Pessoa, 16 de outubro de 2020
Ângela Bezerra de Castro

Presidente 

COMARCA DA CAPITAL. 9ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. AÇÃO 
DE EXECUÇÃO. PROCESSO PJE 0021301-35.2014.8.15.2001. O MM. Juiz de Direito da vara 
supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER : que tramita perante este Juízo os autos acima ajuizada 
pelo EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A , EM FACE DE: EXECUTADO: 
GOSTINHO SERTANEJO LTDA, ROSA DE FATIMA NUNES RIBEIRO, ADAMAR RIBEIRO DA 
SILVA CPF: 199.449.187-68, por se encontrar este último em local incerto e não sabido, ficando o 
mesmo CITADO para o pagamento da dívida em até 03 dias, em consonância com os artigos 829, 
CPC/2015 na importância de R$ 5.265,79 (cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta 
e nove centavos), oriundo da Nota de Crédito Industrial de Nº 185.2012.748.4543, e, bem como 
acrescido dos acessórios vencidos e vincendos, multa legal, custas e honorários advocatícios, sob 
pena de penhora de bens (art.830,NCPC/2015), devendo o executado apresentar a sua defesa no 
prazo legal. Não embargada apresente ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelo autor. Fica advertido, desde já, que será nomeado curador especial em caso de re-
velia. No caso de pagamento integral, no prazo fixado, os honorários advocatícios serão reduzidos 
à metade (art. 827, parág.1º, NCPC). O prazo para embargar a execução será de 15 dias, a contar 
do presente edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 
30%, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer que seja admitido a 
pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês (art. 915, CPC/2015). Para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, 
indo publicado na forma da lei art. 257 e ss. do CPC/2015, será nomeado curador especial em caso 
de revelia. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa/PB. 23 de setembro de 2020. 
Adriana Barreto Lossio de Souza, Juíza de Direito. Para que a notícia chegue ao conhecimento de 
todos, é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Eu Fagner Vieira Alves, Técnico 
Judiciário, o digitei e assino. Adriana Barreto Lossio de Souza, Juíza de Direito.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juarez Távora - PB
Rua: José Mendes Sobrinho, S/N – Juarez Távora – PB. CEP: 58387-000 

CNPJ: 09.072.588/0001-63
COMUNICADO SOBRE AS ELEIÇÕES SINDICAIS

Comunicamos aos associados e associadas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juarez 
Távora – PB que, acatando a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2020 do Comitê de Crise do 
Município, amparada nos Decretos estaduais nº 40.122/2020 e nº 40.134/2020 e Decreto Municipal 
nº 06/2020 declarando situação de emergência e calamidade pública e proibindo eventos com aglo-
meração de pessoas, a eleição que ocorreria no dia 24 de outubro de 2020, no período das 08:00h 
às 16:00h, em sua sede situada á Rua José Mendes Sobrinho, S/N – Juarez Távora – PB, para 
composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados(as) Representantes Titulares e Suplentes 
junto ao Conselho Deliberativo da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB, será adiada para o dia 22 de novembro do corrente 
ano. Informamos que as demais datas do Calendário Eleitoral ficam mantidas e que poderão votar 
todos os sócios e sócias que quitaram o mês de setembro até o dia 14 de outubro do ano em curso.

Juarez Távora - PB, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO FERREIRA

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020

Registro CGE Nº. 20-01228-8
OBJETO: Prestação de serviços de emissão de cartões com chip para o benefício de auxílio 

refeição e/ou alimentação instituído no âmbito do programa de alimentação do trabalhador – PAT, 
seguido de recargas mensais, em quantidade e frequência variáveis, para os empregados, estagiários 
e diretores da PBGÁS, localizada no estado da Paraíba, conforme condições e exigências contidas 
no Anexo 02 - TERMO DE REFERÊNCIA.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 29/10/2020.
ABERTURA: Dia29/10/2020, às 10h00min (horário de Brasília).

ISABELA ASSIS GUEDES
Pregoeira

Clóvis Monteiro dos Santos, CPF 162.144.984-04, torna público que solicitou da SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicença de Operaçãopara REGULARIZAÇÃO 
DE IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM ÁREA DE 267,00M², COM SISTEMA DE TRATA-
MENTO DE EFLUENTES: TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO. Situado na RUA MUNICIPALISTA 
PEDRO DA SILVA COUTINHO. 153 – CAMALAÚ – CABEDELO.

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 12/2020
Registro CGE Nº 20-01113-1

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 (Obras de Implantação e Pavimen-
tação Asfáltica da Rodovia PB-160, Trecho: Barra de São Miguel/Div PB/PE.), que após análise 
detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA, SIGA 
CONSTRUTORA EIREL, COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, MAC MESQUITA 
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, TAPAJÓS -TER-
RAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO LTDA,  ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS 
ESPECIAIS LTDA , J & F CONSTRUÇÕES LTDA,  CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e inabilitada a Empresa: CLPT 
CONSTRUTORA EIRELI por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitens: 10.4.1- b “a” 
[não apresentou atestado técnico operacional para,  BASE E/OU SUB BASE ESTABILIZADA GRA-
NULOMETRICAMENTE e “b” TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES E/OU DUPLO  e 10.4.1- c 
(não comprovou possuir em seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para BASE 
E/OU SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE e TRATAMENTO SUPERFICIAL 
SIMPLES E/OU DUPLO)] e POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA, por não cumprir o exigido no 
edital no item 10.2 subitem 10.2.1.c  (Não apresentou Prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual e Municipal da sede do licitante)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 16 de outubro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2020
Registro CGE Nº 20-01222-9

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 20/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
da Travessia Urbana da cidade de Serra Branca), que após análise detalhada nas documentações, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: 
ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA 
e CLPT CONSTRUTORA EIRELI.

comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa,  16 de outubro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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