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São José do Bonfim, no Sertão do Estado, será o primeiro município do Estado a receber uma Estação de Tratamento de Água completamente automatizada. Página 8
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Governo vai realizar 
pesquisa para levantar 
situação da covid na PB
Pioneiro no Brasil, levantamento vai avaliar a situação completa em todo o Estado 
frente à pandemia do novo coronavírus. Iniciativa começa dia 27 em JP. Página 5
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UEPB: Célia Regina Diniz 
vence eleição para reitoria
Chapa encabeçada pela professora recebeu 44,34% 
dos votos em eleição virtual realizada, ontem, 
pela comunidade acadêmica. Página 4

Cultura

Composto desenvolvido na 
PB pode ser a cura do câncer
O anticancerígeno A398 é resultado de mais de 
uma década de estudo, envolvendo pesquisadores 
da UFPB, UFCG, Instituto Butantan e USP. Página 7

Especial
A história de 
uma mulher que 
amou demais

Aos 25 anos, Anayde Beiriz 
sucumbiu ao sofrimento e cometeu 
suicídio. Nos 90 anos de sua morte, 
A União conta a história da mulher, 
cuja vida foi repleta de amor pela 
poesia, pelo magistério e pelo noivo 
João Dantas. Páginas 17 a 20

União entre pessoas do mesmo 
sexo tem aprovação do papa
Em documentário que estreou, ontem, no Festival de 
Cinema de Roma, papa Francisco reconhece a união 
civil homoafetiva: “Eles são filhos de Deus”. Página 14

Foto: CBV/Divulgação

Colunas
Descontando-se as vicissitudes 

da vida, é imperioso que a vacina 
chegue logo.  Página 2

É preciso ter infância mesmo na 
maturidade. Trazer consigo a eterna 

novidade do mundo.  Página 14

Tenho uma visão mística de Cajazeiras, 
cidade que tarde conheci, mas que estava 
comigo desde os anos 1950.  Página 11

Editorial José Nunes Sandra Raquew Azevêdo

Open de vôlei de Praia Cinco paraibanos estão 
em Saquarema para participarem da etapa nacional. Página 16

NA PARAÍBA

A crise em números
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Eleições Unicef lança recomendações contra 
covid-19 aos candidatos a prefeito. Página 3

Dos Emirados Árabes à Turquia, 
passando pela Lituânia
Projeto do artista visual Rodolfo Athayde registra pessoas 
anônimas ao redor de um mundo pré-pandemia. A iniciativa 
dará origem à uma exposição e um livro. Página 9
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A pandemia de coronavírus por si só já é um extraordiná-
rio problema de saúde, mas o presidente Jair Bolsonaro parece 
achar pouco e colabora, constantemente, com gestos e palavras, 
para agravá-lo ainda mais. Depois de incitar a população a des-
cumprir medidas de segurança sanitária e consumir medica-
mentos de eficácia não comprovada, a exemplo da cloroquina, 
trata agora de tumultuar o meio de campo, no que diz respeito 
à vacina contra a covid-19.

Para usar aqui uma figura de linguagem, a hipérbole, o mundo 
inteiro está disputando uma corrida cujo prêmio é a descoberta do 
antídoto para a doença que mudou radicalmente as perspectivas 
do Terceiro Milênio. Certo que há interesses políticos e econômicos 
balizando o certame. No entanto, descontando-se as vicissitudes da 
vida, é imperioso que a vacina chegue logo, única maneira de salvar 
milhares de vidas em todo o planeta.

Enquanto cientistas e governantes consomem seus neurô-
nios tentando encontrar uma solução urgente para a pandemia, 
o que faz o presidente brasileiro? Contradiz e desmoraliza seu 
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao afirmar, em alto e bom 
som, que não vai bancar a compra de 46 milhões de doses da 
CoronaVac, o fármaco antivírus que ora está sendo desenvolvi-
do pela boticária chinesa Sinovac em parceria com o Instituto 
Butantan. 

Em absoluto, não é disso que o povo brasileiro precisa, neste mo-
mento. A urgência que se faz necessária para produzir a vacina gera, 
em contrapartida, algumas dúvidas no seio da população. A mezi-
nha - seja da China, da Rússia ou de outro país qualquer - realmen-
te terá eficácia? As primeiras levas de vacinados não irão funcionar 
como cobaias, levando em conta o fato de que o tempo para os testes 
e análises de resultados foi muito curto? 

São perguntas que não querem calar, e o povo precisa de res-
postas convincentes, acima de tudo de quem está no comando 
do país. Sabe-se que Bolsonaro é dado a crises de ciúmes sem-
pre que um de seus auxiliares começa a ganhar visibilidade no 
cenário nacional. Ocorre que a insegurança política do presi-
dente não pode se transformar em laboratório de novos proble-
mas para o povo, que já tem muito, mas muito mesmo com que 
se preocupar.

Antivírus

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Mentiras históricas

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreirafranco46@gmail.com

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Carlos Roberto de Oliveira, que foi contar 
histórias no céu em outubro de 2016 (dia 30),    
foi um papa em Cristianismo. Certa vez me 
contou que o site “Ah, duvido!”, de curiosida-
des, registrava na intrigante postagem “Gran-
des Mentiras da História Mundial”: a data do 
nascimento de Jesus Cristo não é exata, mas 
provavelmente ele nasceu no dia 16 de abril. 
O 25 de dezembro, Natal, é, na verdade, uma 
comemoração ao nascimento do Deus Mitra. O 
Cristianismo adotou a data, assim como outros 
costumes, para converter os seguidores do Mi-
traísmo. 

A próxima João Batista de Brito já sabe. 
John Ford não era caolho. Passou a utilizar a 
venda sobre o olho direito, ocasionalmente, em 
1934 para poder recuperar-se 
da operação de cataratas. A 
partir de então, acostumou a 
usar em público como excen-
tricidade, ainda que costumas-
se mudar de olho.

E mais: Sherlock Holmes 
nunca disse “Elementar, meu 
caro Watson”. Nas novelas de Conan Doyle, o 
famoso detetive pronuncia a palavra “elemen-
tar”, mas nunca acompanhada. A frase, tal e 
como a conhecemos, foi escrita para o filme 
protagonizado por Basil Rathbone em 1939.

Está tudo assim, com todas as letras, no 
site “Grandes Mentiras...” Querem mais?

- Bin Laden não foi o primeiro a atacar os 
EUA em seu próprio território. O “mérito” cor-
responde a Pancho Villa, que em 1916 cruzou 
Rio Grande e atacou a cidade de Columbis, Te-
xas, onde matou sete pessoas. A invasão durou 
menos de dez horas.

- George Washington não foi o primei-
ro presidente dos EUA. Ao iniciar a revolução 
americana em 1714, uma comissão de notáveis 
elegeu Peyton Randolph, de maneira improvi-
sada, para esse cargo. Depois de sua demissão, 
oito pessoas atuaram como presidentes até 
1789, ano em que por fim foi aprovada a Cons-

tituição americana e que foram celebradas as 
primeiras eleições para o cargo, nas quais Wa-
shington foi finalmente eleito.

- As três caravelas de Colombo na verda-
de eram duas. Pinta e Nina. Porque a terceira 
embarcação que participou da descoberta da 
América era uma nau, outro tipo de barco de 
maior tamanho. Chamava-se Maria Galante, 
mas Colombo a rebatizou de Santa Maria.

- Os vikings não usavam capacetes com 
chifres. Foi uma invenção do pintor sueco Gus-
tav Malstrom nas ilustrações que realizou em 
1820 para o poema épico Frithiof`s Saga. O 
propósito destes chifres irreais era retratar os 
ferozes guerreiros do Norte como seres quase 
demoníacos.

- A guerra dos cem anos, 
realmente durou 116, de 1337 a 
1453, ano em que os reis de Ingla-
terra e França (os países em con-
flito) puseram fim às hostilidades.

- A Revolução de Outubro 
foi em novembro. Realmente (e 
segundo o atual calendário gre-

goriano), começou em 7 de novembro, quando 
Lênin se sublevou em Petrogrado contra o go-
verno de Kerensky. O que ocorre é que a Rús-
sia era regida ainda pelo chamado calendário 
Juliano (obsoleto no resto do mundo ocidental 
desde o ano de 1582). Segundo o qual, a data 
correspondia ao 25 de outubro.

- As Bruxas de Salem não foram queima-
das na fogueira. Mas que ninguém pense que 
foram indultadas. Na realidade foram enforca-
das, que era a pena que as comunidades pro-
testantes e calvinistas costumavam ditar para 
os casos de feitiçaria.

- O estrangulador de Boston, Albert de 
Salvo, não estrangulava suas vítimas. Ao me-
nos, não a todas. Unicamente assassinou desse 
modo à primeira; as outras doze matou a gol-
pes ou punhaladas. 

Como se vê, a mentira pode ter pernas 
longas. 

Artigo Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br  | Colaborador

Vige como tem João!
O imortal Jackson do Pandeiro gravou e 

fez sucesso com uma música onde proclama: 
“Vige com tem Zé/ Zé de baixo, Zé de riba/Tes-
conjuro com tanto Zé/Como tem Zé lá na Paraí-
ba”. Mais adiante, acrescenta: “só de Zé tem uns 
cem na Prefeitura”. Na “prefeitura” do genial 
alagoa-grandense pode ter muito Zé, mas pas-
sando pelo Governo da Paraíba os Zé foram 
poucos. No Império, Zé Tomás Nabuco (1831); 
na Regência, Zé Luiz Lopes Bastos (1834/35); 
No Segundo Reinado, Zé da Costa Machado 
(1844) e Zé Vicente de Amorim, além do mais 
famoso, Zé Teixeira de Vasconcelos, o Barão 
de Maraú (1867/68). Na República, Zé Gomes, 
Zé Mariz, Zé Américo, Zé Fernandes e Zé Ma-
ranhão. Mas quando se trata de João, homôni-
mo do nosso governante recentemente eleito, 
a safra é enorme. João 
Azevêdo Lins Filho é o 
sétimo João da era repu-
blicana, como veremos 
adiante. Fosse vivo, o 
nosso Jackson modifica-
ria sua letra e diria: Vige 
como tem João, lá na Pa-
raíba.

Quando ainda éra-
mos uma Capitania, a 
Parahyba foi governada por capitães mores. 
Desde sua fundação, passando pelo período 
de domínio holandês e pela incorporação à 
Capitania de Pernambuco, fomos governa-
dos por nove joãos: João Tavares (1586/88), 
João Barros Correia (1605/07), João Rabe-
lo de Lira (1612/16), João de Brito Correia 
(1620/23), João Fernandes Vieira (1655/57), 
João do Rego Barros (1663/70), João da Maia 
Gama (1708/17), João de Morais Valcassar 
(1719/1720), João de Abreu Castelo Branco 
(1722/29).

No Império, os governadores com pre-
nome João, nomeados por Pedro I foram os 
seguintes: João de Araújo Cruz, João Marinho 
Falcão e João Bandeira Cordeiro, indicados 
cada um por duas vezes para o cargo. A seguir 

assumiram o comando da Província da Pa-
rahyba os seguintes delegados imperiais: João 
de Albuquerque Maranhão, João Gomes de Al-
meida e João Ribeiro de Vasconcelos Pessoa. 
Durante a Regência, apenas um João foi nome-
ado: João de Moura Magalhães (1838/39).

No Segundo Reinado, a caneta de Pedro II 
referendou os nomes de João de Albuquerque 
Moreira (1848), João Antônio de Vasconcelos 
(1848/50), João Capistrano Bandeira de Melo 
(1853/54), João José Inocêncio Pagi (1866) e 
João da Mata Correia Lima (1877).

Proclamada a República, o nosso primei-
ro João veio da oligarquia fundada por seu 
irmão Alvaro Machado e só seria derrubada 
em 1915, com a vitória de Epitácio Pessoa e 
fundação de sua própria oligarquia. Trata-se 

de João Lopes Machado, 
(1908/12). Em seguida 
surgiria João de Castro 
Pinto (1912/15) que, com 
sua renúncia, abriu vaga 
para o primeiro Pessoa, 
o coronel Antônio da Sil-
va Pessoa. João Suassuna 
(1924/28) assume após 
Solon de Lucena e tem 
um trágico fim, acusado 

injustamente de participação na morte do seu 
antecessor, outro João, este Pessoa Cavalcanti 
de Albuquerque (1928/30). Com a convocação 
de José Américo para o ministério de Getúlio 
Vargas, assume o seu vice, João Fernandes de 
Lima (1951/54). Dez anos depois, chega a vez 
de João Agripino Filho, (1966/70) eleito no úl-
timo pleito direto permitido pelos militares 
pós 64.

Teríamos que esperar mais trinta anos 
para assistir à ascensão de outro joão ao go-
verno da Paraíba: João de Azevêdo Lins Filho, 
professor, engenheiro e servidor público des-
de estagiário na prefeitura de João Pessoa. Fez 
nome na construção de obras e execução de 
serviços essenciais aos objetivos de adminis-
trações municipais e estaduais.

 Fosse vivo, o nosso 
Jackson modificaria 

sua letra e diria: 
Vige como tem João, 
lá na Paraíba.   

 Está tudo assim, 
com todas as letras, no 

site ‘Grandes Mentiras...’ 
Querem mais?   
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Somente neste mês de outubro, foram 149 ocorrências na Paraíba e a expectativa é que no ano ultrapasse as 1,1 mil casos

 A prática de queimadas, 
além de constituir crime am-
biental, causa diversos prejuízos 
à fauna e a flora. De acordo com 
o Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba (CBMPB), os incêndios 
em vegetação nesta época do 
ano, em sua maioria ocorrem no 
Sertão do Estado, com 583 ocor-
rências entre janeiro e outubro 
de 2020. Por isso, no segundo se-
mestre deste ano, a preocupação 
do órgão é com esta região, que 
vem registrando um aumento 
considerável no número de aci-
dentes desta natureza

Conforme o CBMPB, neste 
período do ano, a vegetação está 
bastante seca e as temperatu-
ras elevadas, tornando o Sertão 
paraibano propício a incêndios. 
Muitos, ocorrem na Zona Rural 
e logo ficam com altas chamas 

devido a densidade e altura das 
plantas, o que dificulta ainda 
mais o seu combate. 

Com isso, os meses com 
maior número de acidentes nes-
ta região da Paraíba são: agosto 
(159), setembro (220) e outubro 
(149). Segundo o comandante do 
3º Comando Regional de Bom-
beiro Militar (CRBM), coronel 
Saulo Laurentino, se a situação 
permanecer neste ritmo, o ano 
de 2020 irá superar o número 
de 1.100 registros de ocorrências 
de fogo. 

O coronel destacou ainda o 
apoio do efetivo, pois voluntários 
estão contribuindo para compor 
a Força Regional de Combate a 
incêndio em vegetação, auxilian-
do todas as unidades operacio-
nais do Sertão do Estado.

No Agreste e Litoral, porém, 
acontecem menos acidentes, 
pois a temperatura está mais fria. 
O Corpo de Bombeiros aponta 

que as condições naturais típicas 
do semiárido, caracterizado por  
altas temperaturas nestes meses, 
aliadas às forças dos ventos, à 
baixa umidade relativa do ar e 
agravada pela estiagem, são fa-
tores que contribuem para mais 
problemas com o fogo. 

Além disso, a maior parte 
destes acidentes são causados 
pela ação humana, já que além 
dos fatores naturais, práticas que 
utilizam o fogo para realizar a 
limpeza do terreno e preparação 
do solo contribuem para estas 
ocorrências. 

O órgão informou ainda 
que os danos nestes espaços são 
enormes e por vezes, atingem 
áreas de preservação, a exem-
plo do Pico do Jabre. Estes locais 
possuem uma mata diferenciada, 
relevo mais íngreme e local de 
difícil acesso.

A prática de queimadas, 
além de causar transtornos, está 

Agência Brasil

Bombeiros registraram no ano 
583 incêndios em vegetação 

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

Covid-19: Unicef lança sugestões aos candidatos a prefeito
O Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef) lançou 
ontem uma agenda com reco-
mendações aos candidatos a 
prefeito nas eleições municipais 
deste ano. Para a organização, os 
impactos da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19) torna-
ram mais evidente a importân-
cia de que as políticas públicas 
tenham como foco crianças e 
adolescentes, apontados pelo 
Unicef como as vítimas ocultas 
do coronavírus. A organização 
destaca que essas iniciativas de-
vem estar no foco dos candidatos 
e também dos milhões de eleito-
res brasileiros que vão às urnas 
no próximo dia 15 de novembro 
para escolher os novos prefeitos 
e vereadores nos mais de 5 mil 
municípios do país.

Entre as recomendações 
da publicação, batizada de “Mais 

que promessas - crianças e ado-
lescentes devem ser prioridade 
nas eleições municipais”, estão a 
de incluir como prioridade ações 
em nível municipal nas áreas de 
educação, água e saneamento, 
proteção de crianças e adoles-
centes contra a violência, assis-
tência social, o cuidado com a 
primeira infância, entre outras.

“A gente sabe que o vírus 
[covid-19] não afeta essa faixa 
etária com tanta força como afeta 
as outras faixas etárias, por isso 
elas são consideradas vítimas 
ocultas. Não se levou em conta 
o impacto que a crise em si está 
tendo contra crianças e adoles-
centes, que estão sofrendo de 
forma mais intensa as conse-
quências da pandemia no médio 
e longo prazos”, disse a represen-
tante do Unicef no Brasil, Floren-
ce Bauer durante coletiva para 
apresentar a agenda.

De acordo com Florence, 

a crise econômica provocada 
pela pandemia do novo coro-
navírus afetou mais as famílias 
com crianças e adolescentes que 
apresentaram as maiores redu-
ções de renda familiar. Entre os 
impactos, por exemplo, estão a 
piora na qualidade da alimen-
tação, que apresenta reflexos na 
saúde e na aprendizagem.

A representante do Unicef 
destacou que esse cenário afeta 
mais meninas e meninos que já 
viviam em situação de vulnerabi-

lidade, ampliando as desigualda-
des no país. Segundo Florence, a 
pandemia da covid-19 reafirmou 
a necessidade de políticas públi-
cas que garantam a cobertura 
universal de serviços de água e 
saneamento, cruciais para que a 
população possa manter hábitos 
de higiene, evitar o contágio pelo 
coronavírus e outras doenças, e 
cuidar da saúde.

“São desafios que antes da 
pandemia já eram importantes e 
passam a ser mais preocupantes 
numa situação onde sabemos a 
importância do acesso a água a 
higiene para poder prevenir a 
propagação do vírus”, afirmou 
Florence. “Por isso que água e 
saneamento tem que ser uma 
das prioridades que os muni-
cípios têm que incluir nas suas 
ações. Isso tem que ser feito em 
conjunto com os outros níveis 
de governo, como estados e a 
União”, explicou.

Estimativas do Programa 
Conjunto de Monitoramento da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e do UNICEF para Sanea-
mento e Higiene (JMP), com base 
em dados de 2017 apontam que 
15 milhões de brasileiros que 
vivem em áreas urbanas não têm 
acesso a água tratada. Nas áreas 
rurais, 25 milhões gozam ape-
nas de um nível básico desses 
serviços.

Estimativas do JMP, tam-
bém com base e dados de 2017, 
apontam que 39% das escolas 
brasileiras não têm serviços bá-
sicos para lavagem das mãos. 
Já dados do Censo Escolar de 
2018, mostram que 26% das 
escolas não têm acesso ao abas-
tecimento público de água e 49% 
não têm acesso à rede pública de 
esgoto.

Na área de Educação, o Uni-
cef destaca que o longo tempo 
de fechamento das escolas e o 

isolamento social impactaram 
profundamente a aprendizagem, 
a saúde mental e a proteção de 
crianças e adolescentes contra 
a violência. Nesse último ponto, 
com meninas e meninos fora da 
escola, isolados em casa e longe da 
rede de proteção, muitos ficaram 
vulneráveis à violência e também 
sob o risco outras violações de 
direitos como o trabalho infantil.

Segundo a organização, o 
impacto com o fechamento das 
escolas atinge de maneira mais 
intensa crianças e adolescentes 
que estão mais em situação de 
vulnerabilidade, como indígenas, 
pretos e pardos, moradores de 
localidades na zona rural dos 
municípios. Muitas dessas crian-
ças ficaram sem ter algum tipo de 
contato regular com as escolas 
após a pandemia.A maioria ne-
gros, vivendo em famílias com 
renda domiciliar inferior a meio 
salário mínimo.

tipificada como crime no artigo 
54 da Lei de Crimes Ambientais 
( Lei 9.605/ 1998). A pena pode 
chegar a quatro anos de reclusão 
e multa. 

Operação Queimadas
O Corpo de Bombeiros lan-

çou em Setembro a “Operação 
Queimadas”, campanha educa-
tiva destinada a prevenção de 

acidentes desta natureza a par-
tir da divulgação de orientações 
nas mídias sociais e de veículos 
de comunicação e distribuição 
de material educativo.

Prática de queimada da vegetação é considerada crime ambiental; problema é mais comum no Sertão paraibano

Foto: Divulgação

“Do presidente do TRE, desem-
bargador José Ricardo Porto, 
referindo-se às constantes de-
cisões de juízes contra eventos 
políticos com aglomerações: 
“Os juízes eleitorais têm total 
autonomia para decidir, mas 
fizemos algumas ponderações 
em virtude do decreto de cala-
midade pública que foi assinado 
pelo governador, em razão do 
avanço da covid-19”. 

“Juízes têm total autonomia” 
A nota em questão desmen-
te a narrativa de agora: “O 
Governo Federal assinou 
protocolo de intenções para 
a compra de 46 milhões de 
doses da Butantan-Sinovac, 
após negociações com o Ins-
tituto Butantan. Para tanto, 
será editada uma nova Me-
dida Provisória para disponi-
bilizar crédito orçamentário 
de R$ 1,9 bilhão”. 

Na narrativa construída para jus-
tificar a decisão presidencial de 
não comprar a vacina chinesa, o 
secretário-executivo do Ministé-
rio da Saúde, Élcio Franco, veio a 
público para dizer que “Não há 
intenção de compra de vacinas 
chinesas”. Porém, a nota emiti-
da pelo Ministério da Saúde, na 
terça-feira, registrava o contrário.  

narrativa construída (1) 

motivação política parece ter deflagrado a  

decisão de suspender compra da coronavac  

narrativa construída (2) 

A intempestiva decisão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de barrar a compra da 
vacina Coronavac, resultante da parceria entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa 
Sinovac Life Science – isso depois de o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (foto), ter anun-
ciado a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, gerou uma renovada crise dentro 
da pasta de Saúde, com o presidente desautorizando seu ministro, em detrimento das 
questões humanitárias e científicas que envolvem o assunto. Há indícios de que a decisão 

tem motivação política. O presidente não quer dar protagonismo, nesse processo, ao 
governador de São Paulo, João Dória (PSDB), de quem é desafeto – Dória, isso 

é flagrante, será candidato a presidente em 2022 e o Instituto Butantan per-
tence ao Governo de São Paulo. Outra questão a se colocar nesse debate é a 
cartilha ‘anti-china’, podemos assim dizer, que Bolsonaro costuma seguir, em 

evidente gesto para Donald Trump, de quem se declara fã de carteirinha 
– lembram do recente caso do repasse da tecnologia 5g? Os EUA pres-

sionam o Brasil a não comprar a tecnologia chinesa de telefonia móvel. 
E estão conseguindo seu intento, em mais de uma frente.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Trecho da nota da Prefeitura de Campina Gran-
de sobre denúncia do Ministério Público Federal 
contra integrantes da gestão, entre os quais o 
secretário de Educação, Rodolfo Gaudêncio, no 
âmbito da Operação Famintos: “Reitera a con-
fiança nos agentes públicos que integram a ges-
tão, em homenagem ao princípio constitucional 
da presunção de inocência”. 

“presunção de inocência”: prefeitura 
de campina não afastará servidores 

os mais lembrados 

de olho em 2022 

Pesquisa Arapuan/Consult revelou que os dois 
candidatos a vereador mais lembrados pelos 
entrevistados em João Pessoa foram Chico do 
Sindicato (Avante), que está em campanha de 
reeleição, e Mikika Leitão (MDB). Detalhe: o 
primeiro é do partido comandado pelo depu-
tado Felipe Leitão. E o segundo, é o seu pai. 
Mil eleitores foram ouvidos. 

Há quem enxergue que a família Leitão tem objetivos 
traçados para a eleição de 2022: na hipótese de Mi-
kika conseguir cadeira na Câmara Municipal de João 
Pessoa, ele ficaria fortalecido para disputar vaga na 
ALPB, enquanto o filho, Felipe, seria um dos candida-
tos a deputado federal pelo Avante, junto com Adria-
no Galdino, que comanda a legenda na Paraíba.   
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Em agosto de 2020, 
quatro milhões de 

estudantes do ensino 
fundamental estavam 
sem acesso a nenhuma 

atividade escolar.

Juliana Cavalcanti  
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com



Com a professora Ivonildes da Silva Fonseca como vice-reitora, a chapa 2 obteve 44,34% dos votos na eleição de ontem

A Universidade Estadual 
da Paraíba escolheu ontem 
seus novos representantes para 
a Reitoria. Após realização de 
pleito on-line, professores, téc-
nicos administrativos e estu-
dantes votaram e escolheram 
as professoras Célia Regina 
Diniz e Ivonildes da Silva Fon-
seca para os cargos de reitora e 
vice-reitora da instituição com 
aproximadamente 44,34% dos 
votos totais.

A Chapa 2, encabeçada 
pelas professoras, teve 2.698 
votos, sendo 2.027 dos discen-
tes, 388 entre os docentes e 283 
entre os técnicos da instituição. 
A Chapa 4 com Carlos Enrique 
Ruiz Ferreira, reitor, e Maria 
Isabelle Silva Dias Yanes, vi-
ce-reitora, obteve 21,45% dos 
votos, na segunda colocação. 
Em seguida, a Chapa 1 com 
José Etham de Lucena Barbo-
sa, reitor, e Valdecy Margarida 
da Silva, vice-reitora, obteve 
16,82% dos votos. Por fim, a 
chapa encabeçada por Juracy 
Regis de Lucena Júnior, reitor, 
e Jacqueline Echeverría Bar-
rancos, vice-reitora, ficou na 
quarta colocação com 16,77%. 
Votos brancos representaram 
0,60%.

Ao fim da consulta pública, 
a Comissão Eleitoral envia um 

relatório completo, contendo a 
posição de cada chapa, para o 
Conselho Universitário (CON-
SUNI) que analisará e forma-
lizará a chamada lista tríplice, 
com os nomes dos três candi-
datos mais bem colocados. Por 
fim, a lista é encaminhada para 
o governador João Azevêdo, 
que escolhe quem ocupará o 
cargo pelos próximos quatro 
anos. Mesmo com a escolha 
pela reitora e vice-reitora, o 
gestor pode escolher entre os 
três melhores colocados.

As quatro chapas disputa-
ram a consulta e os votos das 
8 horas às 20 horas de ontem, 
através de consulta virtual por 
meio do sistema de votação 
eletrônica Helios Voting.

De acordo com informa-
ções de Luciano Albino, mem-
bro da Comissão Eleitoral, a 
votação ocorreu de forma tran-
quila e sem apresentar nenhum 
problema. Fiscais de todas as 
chapas compareceram no iní-
cio e no fim da votação para a 
conferência do processo e con-
firmarem a licitude.

O sistema da consulta é pa-
ritário, ou seja, os votos dos três 
segmentos (docentes, técnicos 
administrativos e discentes) 
têm o mesmo peso, mas o voto 
individual tem peso diferente 
no resultado final, calculado a 
partir do número de votantes 
de cada segmento. São dividi-

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Agência Brasil

Célia Regina Diniz é a mais 
votada na eleição da UEPB

UNIÃO  A Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto
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A pandemia causa-
da pelo novo coronaví-
rus obrigou o Tribunal 
Regional do Trabalho da 
Paraíba (13ª Região) a 
escolher os novos pre-
sidente e vice para o 
biênio janeiro de 2021 
a janeiro de 2023 em 
sessão remota. A ses-
são administrativa, que 
acontecerá hoje, às 9h, 
terá transmissão no ca-
nal do TRT no YouTube e 
será presidida pelo de-
sembargador Wolney de 
Macedo Cordeiro.

O Pleno do Tribunal 
Regional do Trabalho é 
composto pelos desem-
bargadores Wolney de 
Macedo Cordeiro (pre-
sidente), Leonardo José 
Videres Trajano (vice-
-presidente), Ana Maria 
Ferreira Madruga, Fran-
cisco de Assis Carvalho 
e Silva, Carlos Coelho de 
Miranda Freire, Edvaldo 
de Andrade, Paulo Amé-
rico Maia Filho, Ubiratan 
Moreira Delgado, Eduar-
do Sérgio de Almeida, e 
Thiago de Oliveira An-
drade.

TRT escolhe 
hoje novo 
presidente 
e vice

Enem terá sistema de monitoramento do MJ

Representantes das forças 
de segurança de todas unida-
des federativas, integrantes do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), dos Correios, 
Polícia Federal e Polícia Ro-
doviária Federal se reuniram 
ontem (20) para apresentar e 

debater as estratégias que se-
rão adotadas para a realização 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2020.

O Encontro Técnico Enem 
2020 foi promovido pelo Mi-
nistério da Justiça (MJ), que 
é responsável por integrar as 
forças de segurança pública 
e os órgãos incumbidos pela 
realização, logística, transporte 

e segurança das provas.
Os representantes dos es-

tados e do Distrito Federal vão 
acompanhar, em tempo real, 
possíveis ocorrências durante 
a realização das provas, o que 
abrange, desde policiamento e 
patrulhamento de vias de aces-
so aos locais de exame até o 
transporte e guarda das provas, 
passando por eventuais investi-

gações sobre possíveis fraudes. 
Segundo o MJ, toda a ação será 
acompanhada diretamente do 
Centro Integrado de Comando 
e Controle Nacional.

O Enem 2020 será aplicado 
em 1.729 municípios, nos meses 
de janeiro e fevereiro de 2021, 
devido à pandemia do novo co-
ronavírus. As provas impressas 
serão aplicadas nos dias 17 e 

24 de janeiro. Já a versão digi-
tal será em 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro. Pessoas privadas de 
liberdade farão o exame nos 
dias 24 e 25 de fevereiro.

Segundo o  Inep,  há 
5.783.357 inscritos para o 
Enem, sendo 5.687.271 para 
o exame impresso e 96.086 
para o digital, que é novidade 
nessa edição.

A Polícia Militar 
evitou o assassinato de 
um jovem, na tarde de 
ontem ao interceptar 
um suspeito que se pre-
parava para cometer 
o crime, na cidade de 
Esperança. O suspeito 
estava em uma moto e 
foi surpreendido pela 
Força Tática do 15º Ba-
talhão. Ele abandonou o 
veículo e fugiu pulando 
o muro das casas.

Após um cerco que 
durou mais de três ho-
ras, o suspeito foi loca-
lizado e preso com um 
revólver cheio de mu-
nições prontas para o 
uso. Ele confessou que 
estava procurando um 
‘inimigo’ para matá-lo. 
A moto usada pelo preso 
tinha registro de roubo. 
A possível vítima não foi 
localizada ainda.

O suspeito foi apre-
sentado na Delegacia 
de Polícia Civil, em Es-
perança, e mesmo con-
fessando a intenção de 
cometer o homicídio, 
deve ser autuado ape-
nas por porte ilegal de 
arma, conforme prevê a 
atual legislação criminal 
do Brasil.

PM evita 
homicídio 
e prende 
suspeito

Dia de Finados

Começa limpeza de cemitérios na capital
A partir desta semana, 

agentes da Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) intensificam a manu-
tenção da limpeza das áreas 
internas e externas dos cemi-
térios públicos de João Pessoa. 
São ações básicas de limpeza 
– roço, capinação, varrição, co-
leta e pintura de meio fio, nas 
áreas internas, calçadas e nas 
vias que dão acesso aos cemi-
térios para o Dia de Finados (2 
de novembro).

De acordo com a progra-
mação da autarquia, a limpeza 
acontece nos cemitérios do 
Cristo Redentor (Cristo); São 
José (Cruz das Armas); Senhor 
da Boa Sentença (Varadou-
ro), Nossa Senhora da Penha 
(Praia da Penha), São Sebastião 
(Muçumagro) e Santa Catarina 
(Bairro dos Estados).

A intervenção inclui a ma-
nutenção das áreas externas 
de dois cemitérios privados da 
capital: Jardim Mangabeira e 
Parque das Acácias, nos bairros 
de Mangabeira e José Américo, 
respectivamente.    

Alô liMPEzA 
Para atender demandas de limpeza urbana, a população dispõe do Teleatendimento da Emlur: 
0800-083-2425 / 3214.7628/ 7660 - de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

Foto: Evandro Pereira

Cemitérios pessoenses estão sendo preparados com serviços de varrição, capinagem e pintura para receber os visitantes no feriado do Dia de Finados

Célia Regina encabeçará a lista tríplice que será enviada para o governador

Foto: Reprodução/Redes Sociais

dos os votos coletivos e não in-
dividuais, da seguinte maneira: 
segmento docente representa 
um terço, segmento de técni-
cos administrativos um terço 
e discentes também um terço. 
A votação foi organizada por 
uma Comissão Eleitoral defi-
nida pelo Conselho Universitá-
rio (Consuni), bem como uma 
Comissão Técnica responsável 
por viabilizar a votação on-line. 

Foram registrados 5.781 
votantes entre alunos dos cur-
sos médio, técnico, graduação, 
pós-graduação e a distância dos 
15.233 aptos para votar. 641 
dos 702 técnicos administra-
tivos e 721 dos 791 docentes 
também votaram.

A Universidade Federal da 
Paraíba possui oito Campi nas 
cidades de Campina Grande 
(I), Lagoa Seca (II), Guarabira 
(III), Catolé do Rocha (IV), João 
Pessoa (V), Monteiro (VI), Patos 
(VII) e Araruna (VIII).

Foram registrados o 
total de 5.781 votos 
entre os estudantes, 

641 entre os 
servidores e 721 dos 

professores.
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Avanço contra o câncer
Pesquisadores da UFPB, em parceria com outras instituições, 
desenvolveram um composto usado no tratamento de alguns 
tipos de câncer, com menos efeitos colaterais.   Página 7
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Iniciativa será feita junto a 9.600 pessoas em 130 municípios e mostrará o cenário da pandemia no Estado

Em mais uma etapa do 
combate à pandemia na Pa-
raíba, o governo do Estado 
vai realizar, de forma pio-
neira no Brasil, um inquérito 
sorológico para conhecer o 
cenário epidemiológico da 
covid-19 e subsidiar flexibili-
zações, principalmente o re-
torno das aulas presenciais. 
A pesquisa, que faz parte do 
programa ‘Continuar Cui-
dando – Observatório da Co-
vid-19’, foi anunciada ontem 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde, através de uma sole-
nidade no Espaço Cultural 
José Lins do Rego. 

O levantamento tem o 
objetivo de entrevistar e tes-
tar para o vírus 9.600 pes-
soas, em 130 municípios da 
Paraíba, durante oito sema-
nas, entre os dias 3 de no-
vembro e 25 de dezembro. 
As amostras serão coletadas 
por um profissional de saúde 
e um entrevistador, acompa-
nhados pelo agente de saúde 
da região ou bairro. As per-

guntas serão relacionadas à 
faixa-etária, sexo, nível edu-
cacional, quantidade de ido-
sos, entre outras. Cada entre-
vista deve durar, em média, 
15 minutos, e pode ser rea-
gendada no horário em que o 
responsável familiar estiver 
disponível. 

O secretário estadual 
de Saúde, geraldo Medeiros, 
enfatizou que é muito impor-
tante que a população parti-
cipe desta iniciativa. O apoio 
das famílias a serem entre-
vistadas é essencial para a 
concretização da pesquisa.

Projeto piloto
Apesar de a pesquisa ter 

início apenas em novembro, 
será realizado um piloto na 
próxima terça-feira (27), em 
João Pessoa. De acordo com 
o secretário executivo de 
Saúde do Estado, Daniel Bel-
trammi, o intuito é identifi-
car e solucionar os eventuais 
problemas que possam sur-
gir no decorrer do processo. 
“Será um momento de tor-
turar e estressar a metodo-
logia para saber se todas as 

lacunas e todas as eventuais 
dificuldades que vamos en-
frentar, se resolva antes”, 
disse. O projeto piloto con-
tará com apoio da Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Es-
tado da Paraíba (Fapesq).

Serão cerca de duas 
equipes em cada cidade. A 
cada semana, em média 33 
municípios deverão passar 
pelo processo. Relatórios se-
manais e informações diárias 
do avanço da pesquisa, serão 
divulgadas juntamente com 
o boletim epidemiológico da 
covid-19. 

Segurança 
O secretário executivo 

de saúde enfatizou que a 
coleta de dados e realização 
de testes em função da pes-
quisa ocorrerá de forma se-
gura. Os servidores estarão 
acompanhados dos agentes 
de saúde da região e deve-
rão estar identificados com 
coletes. “Todas as vezes eles 
estarão vestidos com o co-
lete que vai ser utilizado. É 
um gesto de aviso e de res-
peito à população paraiba-

na para que possamos. com 
muita clareza identificar as 
pessoas que estarão na sua 
porta. para que você possa 
recebê-los e decidir se vai 
participar conosco do pro-
cesso de entrevista. O logo 
é um infinito com o cora-
ção, então se você identifi-
car essa logo na sua porta, 
por favor, nos receba, so-
mos nós, estamos querendo 
conversar com você, saber 
como você está e como está 
a sua família”, disse. 

Em caso de dúvidas, a 
população pode ligar para o 
número 99146-9790.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Paraíba realizará pesquisa 
sobre covid pioneira no País

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Levantamento será decisivo para retorno das aulas
Na opinião do secretário es-

tadual de Saúde, Geraldo Medei-
ros, a abertura das escolas exige 
mais cautela que a abertura de 
outros segmentos, como bares e 
restaurantes, por exemplo, por 
isso, é necessário comprovações 
científicas de que esse retorno 
será seguro. “Observem que es-
tados vizinhos e outros do Sudeste 
tomaram atitudes de abertura das 
aulas presenciais sem um inquéri-
to sorológico. É o que chamamos 
do método tentativa e erro. Abre 
e se não der certo, fecha. Não 
queremos realizar isso na Paraí-
ba. Por isso a necessidade dessa 
pesquisa de soroprevalência da 
população. Vamos identificar a 
imunidade desse percentual de 
9.600 paraibanos. E, consequen-
temente, teremos um diagnóstico 
preciso para iniciarmos um pro-

cesso lento e gradual de abertura 
das aulas presenciais”, disse.

De acordo com o secretário 
executivo de Saúde do Estado, 
Daniel Beltrammi, o inquérito 
deverá contribuir, principalmente, 
para que o Estado possa tomar 
decisões mais assertivas, como 
o momento correto do retorno 
das aulas presenciais. “Ele é um 
inquérito sorológico que vai nos 
permitir conhecer ainda mais o 
cenário epidemiológico do Es-
tado para que possamos tomar 
boas decisões para continuar 
cuidando das pessoas. Agora nós 
vamos buscar uma amostra que 
vai nos dar informações não só 
das cidades, mas das regiões das 
cidades e nos bairros. Nós vamos 
aprofundar a nossa capacidade 
de enxergar o comportamento da 
pandemia em todo o Estado. Isso 

vai subsidiar a volta às aulas, qual 
será o momento adequado, quais 
séries e faixas etárias deverão 
retornar”, disse.

O secretário estadual de Edu-
cação e da Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado, comentou que 
o levantamento vai responder ao 
questionamento da maioria dos 
pais que têm filhos estudantes, 
em como ter segurança nesse re-
torno. “A Secretaria de Saúde está 
fazendo esse inquérito justamente 
para nos dar segurança. Quando 
eu encontro um pai e uma mãe 
eles me perguntam: ‘qual é a 
segurança que eu tenho de fazer 
com que meu filho volte à sala de 
aula?’. Com esse inquérito nós 
vamos responder a essa pergunta 
e dizer quando vamos voltar, em 
que condições, qual o grupo e de 
que maneira”.

O levantamento tem o 
objetivo de entrevistar 
e testar, para o vírus, 

9.600 pessoas durante 
oito semanas, entre os 
dias 3 de novembro e 

25 de dezembro

Novos 369 casos de 
covid-19 e 10 óbitos em de-
corrência da doença foram 
confirmados, ontem, na Pa-
raíba. De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), a Paraíba concentra 
129.414, sendo 3.020 mr-
tes e 105.573 pacientes 
considerados recuperados. 
Além do número de vítimas 
confirmadas nessa quar-
ta-feira, outras 37 mortes 
estão em investigação. Um 
total de 18 municípios não 
possuem casos ativos de 
covid-19 no Estado.

De acordo com o bole-
tim epidemiológico da SES, 
18 cidades não possuem 
casos abertos de covid-19. 
Ou seja, os municípios já 
confirmaram casos ou óbi-
tos, mas no momento da 
avaliação nenhum estava 
ativo. São elas: São Vicente 
do Seridó, São Sebastião do 
Umbuzeiro, São José dos 
Cordeiros, Santa Cecília, 
Riachão do Bacamarte, Pra-
ta, Poço de José de Moura, 
Pedra Lavrada, Passagem, 
Olho D’água, Nova Palmei-
ra, Carrapateira, Cacimbas, 
Cacimba de Areia, Brejo dos 
Santos, Bom Sucesso, Boa 
Vista e Barra de Santana.

Entre os 10 falecimen-
tos, três ocorreram entre a 
terça-feira e a quarta-feira. 
As demais foram datadas 
de 25 de maio a 19 de ou-
tubro. A faixa etária entre 
as vítimas foi de 48 a 92 
anos, apenas um paciente 
não possuia comorbida-
des. Cardiopatia, hiper-
tensão e diabetes foram 
os fatores de risco obser-
vados com maior frequên-
cia. Quatro ocorreram em 
hospitais privados, um em 
residência e os demais em 
hospitais públicos, distri-

buídos entre João Pessoa 
(5), Bayeux, Cabedelo, 
Massaranduba, Salgado de 
São Félix e Pocinhos.

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) em 
todo o Estado é de 42% e 
25% de enfermarias. A Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação 
chega a 40% na UTI e 29%. 
Em Campina grande a ocu-
pação é de 35% nas UTIs 
e 15% dos leitos hospita-
lares ambulatoriais. Já no 
Sertão os números são de 
61% e 28% em leitos de 
UTI para adultos e enfer-
maria, respectivamente.

As cidades com maior 
concentração de casos 
são: João Pessoa (31.699), 
Campina Grande (13.651), 
Patos (4.698), Guarabira 
(4.589), Santa Rita (3.520), 
São Bento (3.283), Cabede-
lo (3.145), Mamanguape 
(2.682), Cajazeiras (2.494), 
Sousa (2.422), Bayeux 
(2.063), Alagoa Grande 
(1.659), Ingá (1.559), Quei-
madas (1.378), Pedras de 
Fogo (1.373), Sapé (1.227), 
Itabaiana (1.187), Mari 
(1.186), Rio Tinto (1.178), 
Belém (1.120), Itaporan-
ga (1.064) e Alagoinha 
(1.054). Entre os casos con-
firmados ontem, as cidades 
que mais registraram no-
vos casos foram João Pes-
soa com 93, Cajazeiras com 
29, Bayeux com 28, Campi-
na grande com 16, Apare-
cida e Bonito de Santa Fé 
com 15 cada e Pombal com 
13 novos casos.

Até o momento do fe-
chamento do boletim diá-
rio da SES, 401.379 testes 
para diagnóstico da co-
vid-19 já foram realizados. 
Todas as cidades possuem 
casos confirmados e 171 
registram óbitos entre os 
seus residentes.

18 cidades não têm 
casos de coronavírus
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Fo
to

: E
va

nd
ro

 P
er

ei
ra



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de outubro de 2020

Justiça investiga suposto esquema de desvio de recursos federais do PNAE destinados à merenda escolar
O Ministério Público Fe-

deral, na Paraíba, protocolou 
na Justiça Federal de Campina 
Grande denúncia contra servi-
dores e ex-gestores da Secre-
taria de Educação de Campina 
Grande no âmbito da primeira 
fase da Operação Famintos. 
O documento, contendo 398 
páginas, é assinado pela pro-
curadora da República Acácia 
Soares Suassuna.

Na denúncia, constam 
os nomes do atual secretário 
de Educação do município 
de Campina Grande, Rodolfo 
Gaudêncio, que na época da 
deflagração da Operação Fa-
mintos 1 exercia a função de 
assessor jurídico da pasta; do 
ex-secretário de Administra-
ção de Campina Grande, Paulo 
Roberto Diniz; ex-secretárias 
municipal de Educação, Iolan-
da Barbosa e Verônica Bezerra; 
a ex-pregoeira oficial do mu-
nicípio, Gabriella Coutinho; o 
ex-chefe de licitações da Pre-
feitura de Campina Grande, 
Helder Giuseppe; a ex-diretora 
administrativa da Educação, 
Maria do Socorro Menezes de 
Melo e outros 10 servidores 
da prefeitura, além de cinco 
empresários.

A Operação Famintos, 
em sua primeira fase foi de-
sencadeada pela Polícia Fe-
deral, com a participação do 
Ministério Público Federal e 
Controladoria-Geral da União 
no dia 24 de julho do ano pas-
sado, em Campina Grande e 

outras cidades da Paraíba. Na 
ocasião, a Força Tarefa inves-
tigava um suposto esquema 
de desvios de recursos fede-
rais do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), 
geridos pela Prefeitura de 
Campina Grande. De acordo 
com levantamentos realiza-
dos durante as investigações 
foi descoberto um prejuízo 
superior a R$ 2,3 milhões.

Inicialmente, o inquérito 
foi instaurado para apurar su-
postos delitos relacionados a 
licitações e contratações frau-
dulentas no município, prin-
cipalmente na Secretaria de 
Educação, com a participação 
de empresas de fachada e des-
vio de verbas provenientes de 
programas federais para com-
pra de merenda escolar.

Um dos denunciados, 
Paulo Roberto Diniz é consi-
derado como chefe do suposto 
‘esquema’ do núcleo político 
relacionadas as fraudes. Na 
denúncia, o MPF aponta lici-
tações que teriam sido frau-
dadas com o suposto envol-
vimento dos denunciados. 
De acordo com o Ministério 
Público Federal, a maioria dos 
denunciados teria cometido 
crimes de peculato, fraudes em 
licitações e organização cri-
minosa. Alguns, porém, como 
no caso de gestores escola-
res e empresários envolvidos 
no suposto ‘esquema’, foram 
denunciados pelos crimes de 
corrupção passiva e ativa.

Servidores da Educação de CG 
são alvos da Operação Famintos

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

Em todas as fases da Operação Famintos, agentes da Polícia Federal estiveram em endereços dos investigados para o cumprimento dos mandados

Um homem, identi-
ficado por Gledson, de 
19 anos, investigado pelo 
assassinato da estudan-
te Michele Alves Veloso, 
também de 19 anos, foi 
preso pela segunda vez. 
A prisão foi efetuada pelo 
Núcleo de Homicídios da 
Polícia Civil na cidade de 
Queimadas. O crime de 
feminicídio ocorreu no 
dia 26 de maio deste, na-
quele município paraiba-
no. Esse homem já havia 
sido preso pela Polícia 
Civil por posse ilegal de 
arma de fogo, no início 
das investigações sobre 
o caso, pagou fiança e foi 
liberado, por força da le-
gislação.

Michele estava na 
casa em que morava 
com os tios, no sítio Ca-
poeiras, na zona rural. 
Por volta das 20h30, o ex-
-namorado dela chegou 
e atirou contra a jovem. 
Ele foi preso horas de-
pois em Boqueirão, pelo 
Núcleo de Homicídios de 
Queimadas.

No decorrer das in-
vestigações, a Polícia Ci-
vil descobriu que a arma 
utilizada pelo ex-namo-
rado de Michele perten-
ce a um amigo dele. Os 
policiais realizaram bus-
cas na residência dessa 
pessoa e apreenderam 
um revólver calibre 32, 
o mesmo calibre do pro-

jetil retirado do corpo da 
estudante.

“Então,  de posse 
dessa arma, nós solicita-
mos exames periciais de 
confronto balístico com o 
projetil extraído do corpo 
da vítima, e esse exame 
deu positivo. Ou seja, o 
tiro que matou Michele 
saiu daquela arma apre-
endida na casa desse se-
gundo investigado. E des-
sa forma, a Polícia Civil 
representou pela prisão 
preventiva dessa segun-
da pessoa, o mandado de 
prisão foi concedido pela 
Justiça e cumprido hoje 
pelo Núcleo de Homicí-
dios de Queimadas. Por-
tando, a morte de Michele 
está elucidada”, explicou 
o delegado seccional Ila-
milton Simplício.

Na época do crime, o 
delegado Cristiano San-
tana ouviu as testemu-
nhas que disseram que o 
crime teria sido motiva-
do pela recusa do autor 
em assumir o filho que a 
vítima estava esperando, 
por ser noivo.

Ao ser preso, Gledson 
disse para o delegado que 
era noivo há oito meses e 
que sua noiva não tinha 
conhecimento do rela-
cionamento que ele ti-
nha com Michele. Ontem, 
ele foi conduzido para a 
carceragem da Delegacia 
Seccional de Queimadas.

Preso homem que pode 
ter assassinado grávida

O pé de maconha estava sendo cultivado no quintal de uma residência

Em Carrapateira

Policiais encontram entorpecentes, 
pés de maconha, armas e munições

Uma operação realizada 
ontem, envolvendo policiais 
civis e militares, cumpriu man-
dados de busca e apreensão 
na cidade de Carrapateira, Ser-
tão do Estado. Dois homens 
foram presos em flagrante. 
Segundo o delegado seccional 
de Cajazeiras, Glauber Fontes, 
foram apreendidas drogas, 
cartuchos e dinheiro, inclusive 
um pé de maconha com um 
metro de altura encontrado na 
casa de um dos investigados e 
cocaína, além de uma balan-
ça de precisão, material para 
embalagem de entorpecentes, 
20 cartuchos e a quantia de 
R$ 19 mil.

Segundo o delegado 
Glauber Fontes, da seccional 
de Cajazeiras, os mandados 
foram expedidos pela Comar-
ca de São José de Piranhas. 
Na ocasião foram presos em 
flagrante delito dois homens, 
sendo que na residência de 
um deles foram apreendidos 
pequenas quantidades de co-
caína,  maconha, 

Já na residência de 
outro investigado foram 
apreendidos 100 papelotes 
e uma porção de 240 gramas 
de maconha, um pé de maco-
nha com aproximadamente 
um metro de altura, material 
para embalagem de entor-

pecentes, uma espingarda 
calibre 32 e quatro cartu-
chos calibre 38. Ainda foram 
apreendidas 10 porções de 
maconha na residência de 

outro investigado, mas o 
mesmo não se encontrava no 
local. Os investigados foram 
conduzidos para a Delegacia 
de São José de Piranhas.

A Polícia Militar prendeu, 
na noite de terça-feira (21), uma 
dupla que se preparava para co-
meter um assassinato. A prisão 
aconteceu na cidade de Dester-
ro, 56 quilômetros de distância 
de Patos. Um tem 19 anos e o 
outro é um adolescente de 17 
anos. Ainda houve a apreensão 
de três armas de fogo e mate-
riais de tráfico de drogas.

Tanto o adulto quanto o 
adolescente foram detidos após 
policiais do 3º Batalhão da PM 
receberem informações que 

a dupla estava planejando co-
meter um assassinato. A PM 
chegou até os suspeitos, que 
estavam escondidos em uma 
casa, no bairro do Alto, com três 
revólveres de calibres 38 e 32, e 
38 munições.  

Também no local foram 
encontradas porções de subs-
tância semelhante à maconha, 
balança de precisão e dinhei-
ro. Segundo os responsáveis 
pela prisão, os suspeitos con-
fessaram a posse das drogas e 
das armas, e que pretendiam 

PM apreende armas  que 
seriam usadas em crime

matar um ‘rival’. O adulto deti-
do já havia sido preso há pou-
co mais de 30 dias pela PM 
com uma pequena plantação 
de pés de maconha (Cannabis 

sativa) na região de Cacimbas.
Todo o material e os sus-

peitos detidos foram apresen-
tados na Delegacia da Polícia 
Civil, em Teixeira.

Os três revólveres estavam com dois jovens, de 17 e 19 anos de idade

Foto: Divulgação

Foto: Polícia Civil

Foto: PMPB
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Estudo na UFPB foi realizado em parceria com o Instituto Butantan, Universidade de São Paulo e UFCG

A cura do câncer pode 
estar mais próxima do que 
se imagina. Após mais de 
uma década de estudos, pes-
quisadores da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
em parceria com o Institu-
to Butantan, Universidade 
de São Paulo e Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), desenvolveram um 
composto anticancerígeno 
e antileucêmico sintético 
batizado de A398. Além de 
causar menos efeitos cola-
terais do que os fármacos 
administrados atualmente, 
o composto pode ser a espe-
rança de cura para pacientes 
com neoplasias.

“Com certeza, o resulta-
do alcançado pela pesquisa é 
uma esperança de cura para 
os pacientes que têm câncer, 
mas só poderemos confir-
mar a eficácia e a segurança 
do composto em humanos 
quando realizarmos os es-
tudos de fase clínica I, com a 
devida autorização compe-
tente”, declarou o professor 
Demetrius Araújo, do Centro 
de Biotecnologia (CBiotec) 
da UFPB e responsável pela 
pesquisa. “Em estudos com 

Lucilene Meireles 
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Petrônio Filgueiras 
Diretor presidente da Agência UFPB 
de Inovação Tecnológica (Inova) 
e professor do Departamento de 
Química da UFPB. TV UFPB. 

Composto desenvolvido na 
PB pode ser a cura do câncer

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Emmanuel Noronha

modelos de animais o com-
posto foi administrado pela 
via oral e intraperitoneal com 
resultados satisfatórios de 
redução do tumor”, acres-
centou. 

Ainda não é possível 
afirmar se o A398 age em 
todos os tipos de câncer, uma 
vez que essa patologia tem 
altíssima diversidade. “Po-
rém, os nossos resultados 
mostraram que o composto 
A398 provocou a morte das 
linhagens cancerígenas hu-
manas tais como nas células 
de câncer de mama, de cólon 
e em várias linhagens de leu-
cemia humana, notadamente 
na leucemia pró-mielocíti-
ca aguda”, disse. A eficácia 
maior do anticancerígeno 
observada pelos pesquisa-
dores é nas linhagens leucê-
micas humanas.

“Tem sido relatado que 
existem 12 tipos de leuce-
mias, que é uma doença ma-
ligna dos glóbulos brancos, 
apresentando como caracte-
rística principal o acúmulo 
dessas células cancerígenas 
na medula óssea. Nosso es-
tudo também tem mostrado 
uma ação eficaz do composto 
A398 na redução de alguns 
dos tipos de células leucê-
micas, sem afetar expressi-

vamente as células normais 
de monócitos do sangue pe-
riférico humano”, destacou o 
pesquisador. 

 
Como foi feito
O estudo desse compos-

to, desde a síntese, vem sen-

O A398 vem 
apresentando uma 
excelente atividade 
antineoplásica, uma 
atividade inteligente 
porque é capaz de 
destruir e matar as 

células doentes, 
deixando as células 
sadias intactas 

Foto: Divulgação

O professor Demetrius Araújo, do CBiotec da UFPB é o responsável pela pesquisa 

do realizado pela UFPB e en-
volve os Departamentos de 
Biotecnologia e de Química 
da instituição. “Foram feitos 
testes in vitro de biologia ce-
lular e de biologia molecular, 
e in vivo, utilizando modelos 
animais, tais como, o camun-
dongo nude. “A partir dos 
resultados obtidos in vivo, 
esperamos que o composto 
apresente efeitos colaterais 
desprezíveis e que reduza a 
progressão da doença”, de-
clarou Demetrius Araújo. 

Ainda não foram reali-
zados testes para compro-
var se o composto A398 tem 
ação preventiva. Também 
não se sabe ainda em quan-
to tempo o anticancerígeno 

pode começar a ser admi-
nistrado nos pacientes com 
neoplasias. “Só durante os 
testes clínicos que podere-
mos responder”, disse. 

O A398 é um análogo 
inédito da podofilotoxina, 
uma molécula natural ex-
traída de uma planta muito 
tóxica. O composto sinteti-
zado pelos pesquisadores 
apresentou citotoxicidade 
para as linhagens tumorais 
humanas de câncer de cólon, 
câncer de mama, leucemia 
linfoblástica e leucemia pro-
mielocítica, e menos ativo 
nas células não canceríge-
nas. O anticancerígeno in-
duz a parada do ciclo celular, 
ocorrendo simultaneamente 
a morte celular. 

Em reportagem divulga-
da pela TV UFPB, o diretor 
presidente da Agência UFPB 
de Inovação Tecnológica 
(Inova) Petrônio Filgueiras, 
professor do Departamento 
de Química da instituição, 
explicou que o composto 
A398 é conhecido desde o 
século XIX, exibindo várias 
atividades biológicas curtas, 
mas com problemas de to-
xicidade. A equipe planejou 
a síntese do composto reti-
rando farmacofóricos mais 
tóxicos e colocando outros 
menos tóxicos. 

À espera de parcerias 
A UFPB já tem a patente 

do anticancerígeno, mas ain-
da não surgiram parcerias. 
O pesquisador afirmou que 
só a partir da colaboração 
de empresas interessadas 
será possível avançar para 
a fase clínica I. Ele destacou 
que o composto tem apre-
sentado um potencial efeito 

anticancerígeno, portanto 
pode ser útil combatendo 
a patologia ou servindo de 
coadjuvante no tratamento 
quimioterápico. 

Ainda não há previsão 
de industrialização e comer-
cialização do produto. Isso, 
segundo Demetrius, depende 
de empresas, farmacêuticas 
ou biotecnológicas demons-
trarem interesse no desen-
volvimento do composto.

Os pesquisadores res-
ponsáveis pela pesquisa são 
os professores da UFPB De-
metrius Araújo, do Departa-
mento de Biotecnologia, do 
Cbiotec, e Petrônio Filgueiras 
Athayde Filho, do Departa-
mento de Química, do Cen-
tro de Ciências Exatas e da 
Natureza (CCEN); professora 
Glaucia Veríssimo Faheina 
Martins, do Centro de Edu-
cação e Saúde da UFCG; e a 
professora Alethéia Lacerda 
da Silveira, da Uninove.

Lombadas mais modernas

Semob-JP realizará a troca de 48 equipamentos

As lombadas eletrô-
nicas possuem um papel 
fundamental que é indi-
car um ponto da via onde 
a redução da velocidade é 
essencial para evitar aci-
dentes e preservar a vida. 
Pensando nisso, a Supe-
rintendência de Mobili-
dade Urbana (Semob-JP) 
está fazendo a troca de 48 
equipamentos, sendo 28 
lombadas eletrônicas e 20 
redutores de velocidade. 
Até agora16 equipamentos 
foram substituídos e até o 
final de outubro a mesma 
quantidade estará a serviço 
da população. No mês de 
novembro será efetuado o 
quantitativo restante.

A Semob-JP está fazen-
do a troca por equipamen-
tos mais modernos que ga-
rantem mais visibilidade ao 
motorista. Para o superin-
tendente Wallace Massini, 
a troca por equipamentos 
mais modernos ajudará a 
melhorar o fluxo do trânsito 
e instigar uma maior aten-

ção dos condutores. “Com 
a troca dos equipamentos 
estamos garantindo a longe-
vidade do serviço e trazen-
do mais visibilidade para 
os condutores com o visor 
maior. É muito importante 
que cada condutor respeite 
o limite estabelecido na via 
e, dessa forma, ajude a fazer 
um trânsito mais  seguro”, 
afirmou.

Em João Pessoa, os 
redutores eletrônicos de 
velocidade são utilizados 
a 40km/h. Já os detecto-
res eletrônicos, conhecidos 
como radares, a velocidade 
padronizada é 50 Km/h. 
De acordo com o art. 218 
do Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), a multa para 
quem for flagrado circulan-
do nas vias acima da velo-
cidade permitida varia en-
tre R$ 130,16 e R$ 880,41.
Quando a velocidade for 
superior à máxima em até 
20%, o valor a ser pago será 
R$ 130,16; se for superior à  
máxima em até 50%, será 
R$ 195,23; se for mais de 
50%, o valor a ser pago será 
R$ 880,41. A Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob-JP) está fazendo a troca por equipamentos mais modernos que garantem mais visibilidade ao motorista

Foto: Marcus Antonius

Fonte: Instituto Nacional do Câncer (Inca). 
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A Agência Executiva de Gestão das Águas informou que 
elevação já era esperada por conta do período de estiagem

A atualização mais re-
cente do Monitor das Secas 
apontou que na Paraíba hou-
ve um aumento das áreas 
com seca fraca e moderada 
na faixa centro-leste paraiba-
na. Nessas áreas, os impactos 
causados pelo efeito da seca 
são de curto e longo prazo. 
Essa elevação já era espera-
da para o mês de setembro, 
segundo a Agência Executiva 
de Gestão das Águas (Aesa)

Marle Bandeira, meteo-
rologista da Agência, comen-
tou o aumento. “Esse é um 
aumento já esperado para 
essa época do ano, quando 
estamos passando pelo pe-
ríodo de estiagem”, afirmou.

De acordo com o Moni-
tor, no extremo oeste do es-
tado também foi observado 
um aumento das áreas de 
seca fraca nas quais os im-
pactos são de curto prazo. 
Entre agosto e setembro, o 
Monitor registrou que a área 
de seca no Estado saltou de 
46,03% para 61,07%. A área 
é a maior desde o mês de 
abril quando foi registrado 
75,22%. 

O Monitor ainda revelou 
que também aumentou a se-

Nilber Lucena 
Especial para A União

Paraíba registra 
crescimento de 
áreas com seca

veridade da seca na Paraíba 
com a elevação da área com 
seca moderada de 7,67% 
para 16,43%, um aumento 
que passa dos 7%. 

Cenário nacional
O Mapa do Monitor de 

Secas de setembro indica o 
aumento das áreas com seca 
em 14 das 19 unidades da Fe-
deração acompanhadas: Ala-
goas, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Mara-
nhão, Minas Gerais, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Sergipe e Tocantins. A redu-
ção de áreas com o fenômeno 
aconteceu somente no Rio 

Grande do Sul. Três estados 
que passam por forte seca 
permaneceram com 100% 
de seus territórios com o fe-
nômeno em setembro: Mato 
Grosso do Sul, Paraná e Santa 
Catarina. A Bahia se manteve 
no patamar de 68% de sua 
área com seca.

O Monitor das Secas é 
uma ferramenta que permite 
o acompanhamento da si-
tuação da seca em diversos 
estados do país. Os dados 
são divulgados mensalmente 
com informações referentes 
ao mês anterior e permitem 
acompanhar os indicadores 
das mudanças climáticas nas 
áreas acompanhadas.  

Cagepa: São José do Bonfim 
terá estação automatizada

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
trabalha nos ajustes finais para 
entregar a primeira Estação de 
Tratamento de Água (ETA) de 
pequeno porte completamen-
te automatizada. O município 
contemplado é São José do 
Bonfim, no Sertão do Estado, 
que, nas próximas semanas, vai 
receber água tratada vinda de 
uma estação operada 100% à 
distância. A tecnologia vai tra-
zer uma economia de R$ 28 mil 
por mês com energia elétrica e 
mão de obra. 

A Cagepa vem implantan-
do sistemas controlados remo-
tamente desde 2010 e, a partir 
de agora, será também aplicada 
em ETAs de pequeno porte. A 
ideia é, por meio de um sistema 
digitalizado, fazer com que seja 
possível acionar os conjuntos 
motobomba e programar o 
controle do nível do reserva-
tório à distância, evitando as 
perdas de extravasamento e o 
bombeamento desnecessário. 
A estação de São José do Bonfim 
será monitorada 24 horas por 
dia a partir do Centro de Con-
trole e Operação (CCO) situado 
na cidade de Patos.

 O trabalho foi desenvol-
vido e implementado comple-
tamente pela nova Gerência 
de Controle Operacional e de 
Automação (Geca), com a con-
tribuição do pessoal das Gerên-
cias Regionais das Espinharas, 
do Brejo e do Alto Piranhas. 

“A ETA é do tipo convencional 
em fibra de vidro, com capa-
cidade de tratar sete litros de 
água por segundo e irá atender 
a cidade de São José do Bonfim, 
trazendo água tratada para os 
3.200 habitantes do município”, 
explicou o gerente de Controle 
Operacional e de Automação, 
Luciano Nóbrega. 

 Luciano destacou que, por 
determinação do presidente da 
Cagepa, Marcus Vinícius Neves, 
esse “case” de sucesso será re-
plicado em outras 15 estações 
de pequeno porte espalhadas 
pelo Estado. “A Cagepa investiu 
R$ 60 mil na tecnologia, mas 
com tanta economia de energia 
e mão de obra, em menos de três 
meses teremos o retorno desse 
investimento. Além da econo-
mia, é importante destacar a 
qualidade e confiabilidade ao 
processo de tratamento de água 
que a automação trará”, disse.

Como parte da proposta 

de melhorias na gestão da em-
presa, duas gerências da Dire-
toria de Operação e Manuten-
ção foram fundidas: a Gerência 
de Controle Operacional e a 
Gerência de Automação. Agora, 
elas formam a Gerência de Con-
trole Operacional e de Automa-
ção (Geca), com o engenheiro 
Luciano Nóbrega à frente do 
setor.

 A demanda prioritária é 
o planejamento para que, no 
prazo de dois anos, todos os 
sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitá-
rio operados pela Cagepa se-
jam automatizados. “O corpo 
técnico da Geca está visitando 
todas as gerências regionais 
para coletar informações que 
servirão de base para esse pla-
nejamento, além de verificar 
como estão os trabalhos em 
andamento na área de opera-
ção e automação dos sistemas”, 
pontuou Luciano.

Monitor registrou que a área de seca foi de 46,03% para 61,07% em setembro

A tecnologia vai trazer uma economia de R$ 28 mil por mês com energia

Imagem: Reprodução

Foto: Secom-PB



Festival de Música
Terceira edição do Festival de Música da Paraíba 
divulga a lista das 30 composições selecionadas para 
concorrer à competição deste ano. Página 11
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Artista visual paraibano, Rodolfo Athayde anuncia uma exposição e um livro com as fotografias para o ano que vem

Projeto registra anônimos ao 
redor do mundo pré-pandemia

Uma visão ao redor do 
globo no período da pré-pan-
demia. O artista visual parai-
bano Rodolfo Athayde vem 
trabalhando em um projeto, 
cuja intenção é transformar 
em exposição apenas em 
2021. Trata-se de Queridís-
simos Anônimos, mostra que 
vai reunir fotografias de pes-
soas, registradas em viagens 
que fez pelo mundo afora, 
incluindo países da América 
do Norte, do Sul, Europa e 
Ásia. A intenção também é a 
de publicar um livro reunin-
do esse material. 

“Queridíssimos Anônimos 
são registros que tenho feito, 
sobretudo quando me dis-
tancio da terra natal, quan-
do viajo. Nessa situação, me 
torno um anônimo a mais. 
Em João Pessoa, onde vivo, 

seria muito mais complicado, 
por questões óbvias, pois sou 
conhecido. Em outros países, 
registrei jovens e idosos em 
situações diferentes, como 
caminhando pela rua, ou sen-
tado num banco de praça”, 
exemplificou Athayde, que já 
há uma década vem lapidan-
do o projeto. 

O artista visual contou 
que as viagens foram feitas 
como integrante de grupo 
de turistas, mas, quando 
está em determinado país, 
procurava se isolar, tempo-
rariamente, para registrar as 
imagens. “Não por nada, mas 
agia assim por conta de duas 
coisas: fazer um trabalho so-
litário e garantir a seguran-
ça física com tranquilidade. 
Sempre procurei ter zelo 
estético pelos fotografados, 
pois as minhas intenções 
sempre foram as melhores 
possíveis, e nunca de fazer 

esse trabalho de registrar as 
pessoas de forma depreciati-
va e vexatória”.

Embora sempre tenha 
mantido o cuidado de foto-
grafar os personagens de 
maneira respeitosa, sem que 
elas percebessem que esta-
vam sendo focadas pela len-
te, Rodolfo disse que apenas 
uma única vez alguém chegou 
a perceber que estava sendo 
enquadrada pela câmera do 
artista visual paraibano. “Foi 
justamente uma jovem na ci-
dade de Lisboa, em Portugal. 
Ele se acercou de mim dizen-
do que estava se sentindo 
constrangida. Como não gos-
tou, tive que deletar a ima-
gem”, contou. 

Ao longo desse período 
de trabalho, ele fez uma es-
timativa de que tenha cerca 
de 2 mil imagens. Algumas 
têm postado em seu perfil no 
Instagram, mas admitiu que 

ainda não sabe como dará 
continuidade ao projeto. “Se, 
no início, a ideia era a de fo-
tografar pessoas anônimas, 
com o crescimento desse 
acervo, qual o viés que vou 
tratar esse material ainda não 
está totalmente esclarecido 
para mim. Não sei ainda qual 
será a narrativa final que da-
rei”, afirmou o artista, acres-
centando que ainda pretende 
contar com o apoio de outras 
pessoas no trabalho seletivo 
desse material. 

Rodolfo comentou que, 
por causa das tensões que 
costumam se registrar nas 
redes sociais, principal-
mente nos últimos anos, 
optou por sair do Facebook 
e ir para o Instagram, inclu-
sive por considerá-lo mais 
propício para a postagem 
de fotos. É o que ele tem fei-
to com alguns dos registros 
do projeto. “Com o Queri-

díssimos Anônimos dou do-
çura ao clima”.

Memória afetiva
 A importância que a fo-

tografia tem para despertar 
a “memória afetiva” é um dos 
principais motivos que estimu-
lam Rodolfo Athayde a querer 
transpor as fotografias do pro-
jeto também para o formato de 
livro. “Muitas dessas pessoas 
que fotografei são de lugares 
remotos que vi e me deram 
prazer, me levaram a ambien-
tes agradáveis. Eu via, registra-
va e guardava. Quando chegava 
da viagem, eu revia toda a via-
gem, mas em outro ritmo. Vou, 
mapeio e revisito os lugares, 
num processo extremamente 
agradável”, confessou.

No entanto, com a chega-
da da crise sanitária, o parai-
bano teve de suspender suas 
jornadas internacionais. “Pa-
rei quando vim da Índia, em 

março passado. A metade do 
avião estava tossindo e che-
guei com medo”, relatou. “Ain-
da fiz minha quarentena, mas 
não era nada demais, apenas 
uma gripe”.

Indagado se faria dife-
rente, caso não fosse a pan-
demia mundial, o artista res-
pondeu de forma cautelosa: 
“O distanciamento social se 
impõe. Vamos aguardar as va-
cinas e o que será, de fato, o 
‘novo normal’”.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil no Instragram 

de Rodolfo Athayde

Em caráter experimental, artista produz vídeos curtos no celular
Além da mostra fotográfi-

ca Queridíssimos Anônimos, o 
artista visual Rodolfo Athayde 
vem trabalhando em outro 
projeto em paralelo: Això Ma-
teix – Curtíssimas.

Considerado meio que 
“experimental” pelo parai-
bano, a iniciativa consiste 
na gravação de vídeos, com 
duração de até um minuto, 
com cenas captadas no seu 
próprio celular. Trata-se de 
um trabalho que também 
espera divulgar, por intermé-
dio de algum tipo de evento, 
no próximo ano, quando se 
espera que a pandemia pos-
sibilite a realização de mais 
atividades presenciais. 

Athayde explicou a razão 
da escolha do título do proje-
to. “Això Mateix significa ‘isso 
mesmo’, em catalão. Foi a 
coisa mais fácil que aprendi 

quando estava fazendo meu 
Doutorado em Medicina na 
cidade de Barcelona, na Ca-
talunha, Espanha, onde morei 
de 1980 a 1984”, relembra. 
“As pessoas falavam catalão, 
inclusive nas sessões clínicas 
com os pacientes, e quando 
eu era apresentado por meus 
colegas. Lá, já vinha com 
simpatias pelas artes visuais 
e comecei a fotografar. Então, 
escolhi o título pela sonorida-
de, força e mistério”.

Rodolfo Athayde comen-
tou que os registros são feitos 
de forma aleatória, predo-
minantemente na Paraíba. 
“São tomadas que faço mais 
discretamente, de situações as 
mais variadas, sem programar 
nada, mas de forma intuitiva, 
sem identificar as pessoas, mas 
mantendo-a no contexto, no 
entorno”, resumiu o artista.

Foto: Divulgação

Assim como em ‘Queridíssimos Anônimos’, 
Athayde (foto) grava situações corriqueiras 
para o projeto ‘Això Mateix – Curtíssimas’

Entre as 2 mil fotografias de ‘Queridíssimos Anônimos’, há cliques protagonizados por jovens e idosos, realizados em diversos lugares pelo globo, a exemplo da Turquia (E), de Vilnius, a capital da Lituânia (C), e dos Emirados Árabes (D)
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Abro os portais da cidade, 
exercício cotidiano a que me 
entrego no afã de manter-me 
informado acerca dos atos e 
fatos que enxameiam o nosso 
dia a dia; e me deparo com a 
inesperada notícia da morte 
da Professora Eliane Teje-
ra Lisboa, que era docente 
aposentada da Universidade 
Federal de Campina Grande. 
Inicialmente, atuou na Unida-
de Acadêmica de Arte e Mídia, 
de Campina Grande; depois, 
passou a atuar no Centro de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Semiárido – CDSA – Cam-
pus de Sumé.

Natural do Estado de 
Santa Catarina e vegana, a 
Professora Eliane Lisboa 
sempre anelou por um estilo 
de vida marcado por infran-
gível compromisso com uma 
proximidade maior com a 
natureza, daí o seu desejo 
de morar numa cidade menor do ponto de vista de sua 
extensão física, ainda timbrada pelos signos do bucolismo 
e da pacatez. Realidade essa que se lhe afigurou passível 
de ser encontrada na cidade de Sumé, cidade localizada no 
caminho que vai para São João do Cariri, Monteiro, nessa 
geografia mítico-poética do nosso Cariri.

Tive a oportunidade, não me recordo exatamente onde, 
de ouvir a Professora Eliane Lisboa discorrer sobre o Teatro, o 
que o fazia com simplicidade, paixão e incomum competência, 
como se entre ela e a milenar arte da representação cênica 
houvesse mais que uma longa e íntima convivência acadêmica, 
houvesse, na realidade, um autêntico e perene caso de amor. 
Ao falar sobre o Teatro, todo o seu corpo era tomado por uma 
alegre e contagiante expressão de luminosidade. Depois, a vi, 
nas dependências da Associação de Docentes da Universidade 
Federal de Campina Grande – Adufcg, na coordenação de uma 
tarde-noite literária dedicada à declamação de poemas de es-
critores locais. Na oportunidade, a Professor Eliane Lisboa con-
vertia-se, pelo encantamento por que era tomada, na própria 
encarnação do entusiasmo e do contentamento, sentimentos 
que invadiam, de igual modo, os que, na ocasião, desfrutavam 
da sua cativante companhia.

Magrinha, a Professora Eliane Lisboa caminhava sempre de 
forma lépida, quase saltitante, como se soubesse que o tempo 
de que dispomos para realizarmos o que quer que seja, é sem-
pre pouco, parco, e vocacionado para, logo, logo, chegar ao seu 
irremediável final.

Ágil de corpo, a Professora Eliane Lisboa era também 
sumamente ágil de mente: portadora de uma mente pródiga em 
numerosos e multiplicados conhecimentos, com especialidade os 
que ancoravam no porto do Teatro, a sua segunda alma, diria Ma-
chado de Assis, do qual era consagrada especialista, incondicional 
amante da sua magia e pródiga capacidade de representar, de 
maneira transfigurada, os grandes dramas e as mais significativas 
experiências humanas.

Conquanto soubesse que o 
itinerário do professor bra-
sileiro é cercado por ásperas 
pedras por todos os lados, a 
Professora Eliane Lisboa nunca 
transformou a sua docência 
numa interminável elegia, nem 
muito menos num impotente 
muro das lamentações; antes, 
em direção diametralmente 
oposta, fez dos versos de João 
Cabral de Melo Neto, em sua 
imortal obra: Morte e Vida Seve-
rina, o indesviável lema do seu 
ser/fazer docente: “Severino, 
Severino / grande diferença faz 
/ entre lutar com as mãos / e 
abandoná-las pra trás”. O verso 
em tela evoca o memorável e 
pedagógico diálogo travado 
entre Severino e o mestre 
Carpina, personagens univer-
sais do grande poema de João 
Cabral de Melo Neto.

A Professora Eliane Lisboa 
não abandonou as mãos para 

trás; antes, fez da luta, de todos os dias, a face ética da esperan-
ça permanentemente cultivada. Certamente, ganhou algumas 
batalhas; e, com certeza, perdeu outras tantas. O que consola é 
sabermos que há derrotas que enobrecem, e vitórias que envi-
lecem. Distinguir uma da outra, mais que indício de sabedoria, é 
ícone e símbolo de caráter.

Certa vez, manifestei o desejo de levar a Professora Eliane 
Lisboa a uma turma em que lecionava: mais precisamente a de 
Teoria do Texto Poético, pois gostaria muito de vê-la destrinçar 
os vãos e desvãos da Poética de Aristóteles, texto fundamental 
para quem nutre o desejo de melhor compreender o maravilhoso 
universo da arte literária em suas mais variadas modalidades de 
manifestação: o lírico, o épico e o dramático. Desejo que nunca 
se realizou; e que me fornece, de maneira amarga, a dura lição 
segundo a qual, em face da implacável brevidade da vida, que não 
passa de uma neblina de acordo com o sacro e inspirado dizer de 
Tiago, em sua instrutiva e bíblica epístola, não temos o direito de 
deixar para amanhã o que é obrigação nossa fazer no dia de hoje, 
no tempo do já, na cronologia do agora.

Somos seres contingentes, extremamente falíveis, “sujeitos 
à injúria de nos tornarmos pó”, conforme a sinalização do lapidar 
verso de Lêdo Ivo, em seu emblemático poema: “A vã feitiçaria”. 
Eliane Tejera Lisboa é um código onomástico que impõe respeito, 
um nome poético, em cujo interior a confluência aliterativa de 
fonemas laterais presentes apontava para a leveza do ser e do 
agir da aludida Professora, cuja docência honrou a Universidade 
Federal de Campina Grande e de Sumé, das quais ela foi uma 
operária competente e uma profissional visceralmente compro-
metida com o seu ofício.

A Professora Eliane Lisboa agora é memória afetiva, lem-
brança viva daquilo que ela foi; daquilo que ela é e daquilo que 
continuará a ser no coração de tantos quantos dela se recordarão 
com ternura, admiração e sentida saudade. No Teatro da vida, a 
Professora Eliane Tejera Lisboa configurou-se numa personagem 
destacada chamada dignidade.

Professora Eliane Tejera Lisboa 
(in memoriam)

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Ao receber como pagamento informal algu-
mas partituras musicais antigas, o credor estarre-
ceu-se quando as abriu. Quem entende de compo-
sição é capaz de ouvir a orquestra inteira na pauta 
que lê. E “aquilo” era realmente divino! Como seria 
possível obras que tão belas estivessem de tal for-
ma perdidas, sendo trocadas como moeda comum, 
sem atribuição nem relevância?

Assim foram tratadas muitas relíquias de 
Johann Sebastian Bach, músico em cuja produção 
lateja incomparável poder criativo. Desprezadas 
pelo seu filho mais velho, herdeiro de grande par-
te de seu acervo.

Após usufruir certo prestígio, não apenas 
porque era filho do mestre de Eisenach, mas pelo 
próprio talento musical, a vida do primogênito 
Wilhelm Friedemann Bach degenerou-se. O espí-
rito indisciplinado e egoísta foi afastando-o das 
relações profissionais, das amizades, isolando-o 
e arruinando seu futuro. Sobreviveu dando aulas 
de teclado como autônomo, deixando escorrer en-
tre dedos habilidosos o talento que lhe fora legado 
pela inspiradora genética.

Para suporte econômico recebia valores ir-
risórios por meio de escambo com partituras do 
pai, algumas nunca executadas, mesmo saben-
do, decerto, das preciosidades de que irrespon-
savelmente se desfazia, assinadas por Johann 
Sebastian Bach. Sequer supunha que ele seria 
considerado “um caso à parte” na literatura mu-
sical, aclamado por muitos pesquisadores como o 
“deus da Música”, mas esquecido durante mais de 
um século após falecer.

Felizmente, graças so hamburguês Felix Men-
delssohn, autor de obra gigantesca e idem abran-
gente aconteceu o “renascimento de Bach”. Nascido 
60 anos depois de sua morte, desde cedo revelou-
se precocemente prodigioso. 

Entretanto, uma de suas maiores obras, foi de-
dicada à redescoberta de Bach, autor inconcebivel-
mente obscurecido. O marco do Renascimento do 
Mestre de Leipizig no século 20 foi a regência pelo 
próprio Mendelssohn de um dos grandiosos corais 
orquestrados por Bach, a ‘Paixão Segundo São Ma-
teus’, esquecida há um século.

E assim passou a disseminar a magnitude 
de seu ídolo confesso com empenho apaixona-
do, executando sua obra publicamente em mui-
tas oportunidades. 

A dedicação empregada no notável projeto re-
percutiu de tal forma que a própria obra de Men-
delssohn se impregnou da alma de Bach. Críticos, 
escritores, pesquisadores se debruçaram exausti-
vamente a estudar a lendária simbiose. E nele en-
contraram variadas explicações. A que mais cha-
mou atenção pela peculiaridade mística, tratava 
de uma revelação mediúnica. Através do respei-
tado escritor carioca Hermínio Miranda, autor de 
mais de 50 livros sobre fenomenologia paranor-
mal, inclusive em parceria com Ernesto Bozzano, 
professor de Filosofia da Ciência da Universidade 
de Turim (Itália) e membro do Instituto Interna-
cional de Metapsíquica.

A Hermínio chegaram informações do mun-
do espiritual de que Mendelssohn era justamen-
te Wilhelm Friedemann, filho de Bach, reencar-
nado. Tão logo se conscientizou, após a morte, 
do erro cometido com a obra de seu pai, afinou-
se com a ideia de voltar ao mundo terreno em 
missão de resgatá-la. A sintonia com tal propó-
sito foi tão intensa que possibilitou a conexão 
com o ambiente fausto da família Bartholdy 
Mendelssohn, solidamente propício à realização 
de seus planos de justiça e recuperação moral, 
em que renasceu. Estavam explicados a mere-
cida redescoberta e os traços de Bach em sua 
nova trajetória, inclusive nas composições.

Embora Felix tenha se revestido de toda a 
luminosidade de Bach na suntuosidade dos ora-
tórios Elias e Paulo, há quem identifique na 2ª 
sinfonia uma grande homenagem ao mestre que 
tanto o inspirou. Com fugas, recitativos, parte que 
lembram as missas e cantatas e no próprio texto 
escolhido, Mendelssohn presta-lhe, realmente, um 
honroso tributo.

Neste Hino, estruturado literariamente nas ex-
pressões de “Louvor a Deus” e “Fidelidade Divina” 
para ascensão dos espíritos “das trevas à Luz”, o fi-
lho reencarnado emoldura o pai na mais expressiva 
mensagem de gratidão em que, com toda certeza, 
obteve do “deus da música” o precioso perdão.

O precioso 
perdão

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Colunista colaborador

Cinema

‘Os Novos Mutantes’ estreia em CG
Derivado dos X-Men 

nos quadrinhos, Os Novos 
Mutantes é o último filme 
da Marvel sob a antiga Fox 
(que também era casa da 
franquia X). O filme teve di-
versos problemas (incluin-
do a pandemia) e deveria 
ter sido lançado antes mes-
mo de Vingadores: Guerra 
Infinita. Mesmo com as ad-
versidades ainda presentes, 
o longa-metragem estreia a 
partir de hoje no CineSercla, 
em Campina Grande.

As sessões diárias serão 
às 14h40, 16h40, 18h40  e 
20h40, em cópia dublada, 
com limite de lotação e outros 
cuidados de segurança por 
conta da crise sanitária.

Filmado em 2017, Os 
Novos Mutantes conta com 
a direção de Josh Boone 
(de A Culpa é das Estrelas) 
e um elenco formado por 
Blu Hunt (Miragem), Maisie 
Williams (Lupina), Charlie 
Heaton (Míssil), Anya Tay-

lor-Joy (Magia) e os brasi-
leiros Henry Zaga (Mancha 
Solar) e Alice Braga.

Na trama, cinco jovens 
mutantes descobrem o al-
cance de seus poderes e 
lidam com traumas do pas-
sado. No entanto, eles são 
mantidos presos contra a 

vontade em uma instituição 
controlada pela Dr. Cecilia 
Reyes (Braga). Enquanto a 
médica promete controlar 
as habilidades do grupo, 
nada é o que parece.

Além de Os Novos Mu-
tantes, estão em cartaz a co-
média Como Cães e Gatos 3: 

Peludos Unidos! (16h, 18h e 
20h), a animação Scooby! O 
filme (16h50 e 18h50), o ter-
ror sul-coreano As Faces do 
Demônio (20h50), A Ilha da 
Fantasia (18h10 e 20h20) e 
o drama 40 Dias - O Milagre 
da Vida (15h40). Todos na 
versão dublada.

Derivado da franquia ‘X-Men’, filme acompanha cinco jovens mutantes  internados em uma instituição

Foto: Divulgação

Natural de Santa Catarina (RS), Lisboa era docente aposentada da UFCG

Foto: Divulgação
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Tenho uma visão mística de Cajazeiras, cidade 
que tarde conheci, mas que estava comigo desde os 
primórdios dos anos 1950 do século passado quan-
do, em Serraria passavam retirantes procedentes 
do Sertão, que morando em engenhos de rapadura 
faziam suas compras na bodega de papai.

O sítio Tapuio era, portanto, também lugar 
para onde convergiam pensamentos e gestos de 
pessoas procedentes dos mais diferentes lugares, 
sobretudo do Sertão que àquela época, ainda tan-
gidos pela seca, muitos tentavam sobreviver sob 
a benevolência dos brejeiros ou no litoral. Ouvia 
falar de Cajazeiras como um lugar distante, cidade 
onde em décadas do começo do século os cangacei-
ros aceiravam, mas nunca se dobrar a sanha daque-
les que à época eram considerados fora da lei.

Décadas depois, fique abismado quando che-
guei à cidade pela primeira vez, vendo a paisa-
gem tantas vezes decantada nas conversas na 
bodega de papai e logo fiz dela o lugar de acon-
chego para minhas deslumbrações que ainda não 
consegui transpor em forma de verso. A cidade 
que acolheu meu irmão num período de forma-
ção para padre, foi dominando-me e cativando-
me a ponto de embriagar-me com a suave brisa 
nas noites de outono.

Naquela cidade, onde cedo brotaram ensina-
mentos acerca da prática dos Evangelhos, sempre 
dando passos no sentido de manter no Sertão sua 
postura liderança nas áreas do saber e da cultura, 
agora ganha novos ares com a instalação da Aca-
demia Cajazeirenses de letras e Artes, que busca 
perpetua a memória de sua gente que atingiu o pa-
tamar no cenário artístico e cultural.

Não conheço nem todos que passam a integrar 
o seleto grupo de acadêmicos, mas certamente to-
dos estão no elevado grau de conceito intelectual. 
Permitam-me fazer referência, aqui, ao amigo 
Francelino Soares de Sousa, mestre e gramático 
que a Paraíba reverencia, tomou posse nesta Aca-
demia, assim fazendo parte deste grupo que honra 
a cultura de Cajazeiras e do nosso Estado. Falo dele 
porque estamos sempre próximos, partilhando 
sentimentos que nascem de nossa fé no transcen-
dental, ele é mestre e eu, aprendiz.

Autor de livros no campo do ensino da língua 
pátria, Francelino estar presente na lista de mi-
nhas amizades que reservo para rever quando nas 
necessidades de aprendizagem, sem nunca exigir 
nada além do que é permitido para a boa convivên-
cia entre mestre e aluno. Tenho-o comigo, mesmo 
que nossos contatos sejam esporádicos, mas sem-
pre ricos em ensinamentos a partir das consultas 
gramaticais. Ou nas necessidades nas dúvidas da 
teologia bíblica.

Sua escolha para compor o seleto grupo de 
acadêmicos, neste primeiro momento, enriquece 
esta instituição que nasceu sob a égide da imensa 
sabedoria de seus fundadores, é o reconhecimen-
to ao esforço dele em tornar o modo de escrever 
e do falar o português cada vez mais acessível e 
compreensivo.

Homem que busca erguer o saber, silencioso tra-
balha com a perfeição do texto para elevar o espíri-
to e limpar o cérebro, Francelino tem credenciais e 
pode alçar voos mais altos do seu ninho cajazeirense 
para chegar a paisagens ainda maiores.  

louvado sejam os artistas – poetas e escritores 
– que com sua inteligência mais avançada fazem a 
arte suscitar o contato espiritual como mundo di-
vino para alcançar a paz. Estes são benfeitores da 
humanidade e merecem as glórias das academias.

Os luminares
de Cajazeiras

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Escritor e mestre gramático cajazeirense Francelino Soares de Sousa

Evento divulga os selecionados

Em sua terceira edição, o Festival de 
Música da Paraíba divulgou nesta sema-
na a lista de 30 composições selecionadas 
que deverão concorrer à competição deste 
ano. Seguindo as datas previstas em edital, 
a relação das canções contam ainda com 
10 suplentes que corresponderam aos 
critérios divulgados, incluindo o composi-
tor comprovar estar residindo na Paraíba, 
ter acima de 14 anos e disponibilizar uma 
obra autoral inédita.

Ao total, a comissão recebeu 140 can-
ções enviadas de todas as regiões do Esta-
do. A curadoria independente aconteceu 
pelos profissionais André Mendonça Bra-
sileiro (PE), Daniel Gonçalves Morelo (ES) 
e letícia Martins Dias (RJ), selecionados 
através de currículo. De acordo com Jader 
Finamore, integrante da organização e Ge-
rente de Música da Funesc, a seleção de 
curadores incluiu também a preocupação 
de uma análise mais neutra, por serem pro-
fissionais da música de outras localidades. 
Para a seleção, o trio recebeu as canções 
sem identificação ou detalhamentos.

Finamore aborda ainda a importân-
cia do evento enquanto plataforma para 
escoamento de talentos. “Nos últimos 
anos, a cena vem crescendo de forma ex-

ponencial com novos artistas e há nessa 
seleção alguns classificados muito jovens, 
de idade e carreira, mas com materiais 
muito maduros musicalmente. O Festival 
demonstra esse momento sadio, produ-
tivo da cena do nosso estado, que natu-
ralmente e historicamente é reconhecido 
pela arte que produz”.

Ao total, as premiações somam R$ 20 
mil reais que, além das três primeiras colo-
cações, premia também a melhor interpre-

tação. O primeiro colocado ganha o prêmio 
de R$ 10 mil, o segundo leva R$ 5 mil e o 
terceiro R$ 3 mil reais. A melhor interpre-
tação recebe R$ 2 mil.

Até o próximo sábado (dia 24), os 
classificados na seleção devem enviar a 
respectiva letra autoral registrada em car-
tório para comprovação. Para revisão ou 
recurso, deve-se entrar em contato por 
e-mail (festivaldemusica@radiotabajara.
pb.gov.br) até as 8h da amanhã.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Para a seletiva, comissão recebeu 140 canções enviadas por artistas de todas as regiões do Estado

Foto: Arquivo A União
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Da esq. para dir.: ‘live’ terá como convidados Priscilla Gomes, Ieda Pimenta Bernardes e Josemar Henrique de Melo, sob a mediação de Lúcia Guerra

A segunda e última 
live da programação da 
Semana Nacional do Ar-
quivista acontece hoje, 
tendo como tema “Sistema 
de Arquivos Municipais”. A 
transmissão começará às 
9h30, pelo canal do Grupo 
de Estudos Arquivísticos 
(GEArq) no YouTube, que 
realiza o evento em par-
ceria com a Associação de 
Arquivistas da Paraíba e 
outras instituições. 

Os debatedores serão 
o professor de Arquivolo-
gia da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), 
Josemar Henrique de Melo, 
da diretora do Arquivo 
Público do Estado de São 
Paulo, Ieda Pimenta Ber-
nardes, e da vice-presiden-
te da Associação de Arqui-
vistas da Paraíba, Priscilla 
Gomes, com a mediação 
da gerente executiva de 
Documentação e Arquivo 

da Fundação Casa de José 
Américo (FCJA), lúcia de 
Fátima Guerra Ferreira. 

“Durante a live, vamos 
discutir alguns aspectos 
em torno do tema, a exem-
plo de como os municípios 
devem criar os seus arqui-
vos, a importância de cada 
prefeitura ter o seu arqui-
vo e de que forma a Asso-
ciação dos Arquivistas da 
Paraíba pode ajudar para 
a criação desses arquivos”, 
afirmou Lúcia Guerra, que 
também integra o GEArq.  

A mediadora também 
relatou a situação em que 
se encontra a Paraíba, em 
relação a esse tema. “De 
acordo com a última pes-
quisa que realizamos, dos 
223 municípios existentes 
no Estado, aproximada-
mente 10 possuem o seu 
arquivo institucionalizado, 
ou seja, como um órgão 
autônomo e cuja função é 
preservar os documentos. 
Por isso, esse é um mo-
mento é fundamental, por-

que será importante dis-
cutir o assunto”, explicou 
lúcia Guerra. 

O professor de Arqui-
vologia da UEPB, Josemar 
Henrique de Melo, elogiou 
a iniciativa de se realizar 
a transmissão ao vivo, ad-
mitindo que somente na 
ocasião do evento saberá 
de que forma o tema vai 
ser enfocado. Mas anteci-
pou que pretende abordar 
alguns aspectos, a exem-
plo de como se construir 
um arquivo público e sua 
importância para a preser-
vação do acervo por parte 
dos municípios. 

“É uma ideia muito er-
rada supor que o arquivis-
ta não pode trabalhar com 
o documento de suporte 
digital. Ele deve trabalhar 
com os dois tipos, o digi-
tal e o físico, pois também 
pode atuar com objetivo 
de fazer com que docu-
mentos digitais conti-
nuem sendo preservados 
por longo tempo”, disse o 

professor, que atualmente, 
é coordenador do Grupo 
de Pesquisa Arquivologia 
e Sociedade, integrante do 
Grupo de Estudos Arqui-
vísticos e colaborador do 
Arquivo Público do Estado 
da Paraíba (APEPB).

A programação da Se-
mana Nacional do Arquivis-
ta é realizada com o apoio 
de instituições como a 
FCJA, APEPB, UEPB, Arqui-
vo Geral da Prefeitura de 
João Pessoa e Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
que também possui Curso 
de Arquivologia.

Semana do Arquivista

“Sistema de Arquivos Municipais” 
é o tema do último debate virtual
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 

GEArq no Youtube

‘A Cor de Sivuca’ (Wil Wandreus Wilson da 
Silva Correia)
‘Amar em Segredo’ (Izabella Raiane Fer-
reira de Sousa)
‘Amor de Carnaval’ (João De Arimatea 
Farias de Melo)
‘Bala e Neblina’ (Tiago Sotero e Flaviano 
Maciel Vieira)
‘Balada Para Adiar O Fim do Mundo’ (Er-
nani Sá e Gustavo Limeira)
‘Canção da Inspiração’ (Chrystopher Mau-
ricio Dias da Silva)
‘Canção Selvagem’ (Carlos Roberto da 
Silva)
‘Cê Não Faz’ (Bianca Manicongo)
‘Damião do Pife’ (Elinaldo Braga e Daniel 
Andrade)

‘Desafloro’ (Lucas Dantas Gaião)
‘Desenredo’ (Antonio Luiz Drummond 
Miranda)
‘Dose de Ilusão’ (Yuri Gonzaga e Carlos 
Henrique)
‘Fela’ (Daniel Almeida Pina)
‘Fragmentos’ (Elon da Silva Barbosa 
Damaceno)
‘Itabaiana’ (Antonio Carlos de Araujo)
‘Linha’ (Rhuan Pacheco Rodrigues)
‘Manifesto dos Cantos’ (José Caetano dos 
Santos Júnior)
‘Moça’ (Larissa de Souza Mendes)
‘Mulher Bicho Solto’ (Luana de Melo 
Lucena)
‘Mulherio’ (Nara Limeira Ferreira dos 
Santos)

‘Na Kalunga’ (Marta Sanchis Clemente)
‘Noite Carcará’ (Anderson de Menezes 
Pereira)
‘Nordestino Sim Senhor’ (Donaciano Pe-
reira Donato Junior)
‘O Meu Nordeste’ (Raabe Catarine Almei-
da Magalhães)
‘Resistência’ (Wilson Paulo Magalhães)
‘Revoada dos Peixes’ (Samir Borges 
Cesaretti)
‘Saudade de Campina’ (Jamila Leal dos 
Santos Marques)
‘Seja’ (Wisterlandio Galvão Silva)
‘O Que Quiser’ (Eduardo Ricardo de An-
drade)
‘Um Rock Pé de Serra’ (Orlando Otávio 
da Silva)

COnFirA A LiStA COMpLEtA dAS MúSiCAS SELECiOnAdAS pArA AS ELiMinAtóriAS (EM OrdEM ALFAbétiCA):

Festival de Música da PB

Fotos: Divulgação



Eventos vão acontecer nos próximos dias 29 e 31, às 10 horas, nos municípios de Soledade e Alagoinha

Empaer realiza dois leilões de 
bovinos e caprinos este mês

O Governo do Estado, 
por meio da Empresa Parai-
bana de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fun-
diária (Empaer) e da Em-
presa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba S/A 
(Emepa), vinculadas à Sedap, 
realiza neste mês dois leilões 
públicos para a comercializa-
ção de animais bovinos, ovi-
nos e caprinos descartes das 
pesquisas.

No dia 29 deste mês será 
realizado às 10 horas, na Es-
tação Experimental Pendên-
cia, localizada na zona rural 
do município de Soledade, o 
primeiro leilão de descartes 
com um grupo de 116 ani-
mais a serem comercializa-
dos em 10 lotes de caprinos e 
ovinos das raças Dorper, Saa-
nen, Savana, Alpina, Canindé, 
Anglo Nubiana, Mestiça Parda 
Alpina, Boer e Dâmara.

Com o mesmo objetivo, 
o outro leilão acontecerá no 
dia 31 na Estação Experi-
mental de Alagoinha, às 10 
horas, e são 57 lotes indi-
viduais de bovinos adultos 
das raças Gir, Guzerá, Sindi e 
Pardo-suíço.

São animais de descar-
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te destinados ao abate, ava-
liados por preço da carne 
no mercado local, todavia, 
podem ainda ser utilizados 
para recria, para melhorar 
rebanhos de criadores que 
não registram seus animais.

O presidente da Empaer, 
Nivaldo Magalhães lembrou 
que todos os procedimen-
tos sanitários determinados 
pelo Ministério da Saúde, 
Secretaria Estadual de Saúde 
e os municípios de Soledade 
e de Alagoinha, como uso de 
máscaras e higienização do 
local com álcool em gel 70% 
e distanciamento, serão rigo-
rosamente observados. Link 
onde encontrar os editais: 
http://empaer.pb.gov.br

O presidente da Empaer, 
Nivaldo Magalhães 

lembrou que todos os 
procedimentos sanitários 

determinados pelo 
Ministério da Saúde serão 
rigorosamente observados

Após oito meses de espe-
ra, mas perseverante e insis-
tindo em cada mês ao realizar 
compras com CPF na nota, o 
vigilante Aderbaldo do Carva-
lho dos Santos, que mora em 
João Pessoa, foi o contemplado 
do mês de outubro com o prê-
mio especial de R$ 20 mil do 
Programa Nota Cidadã.

O 10º sorteio do Nota Ci-
dadã bateu recordes em ou-
tubro de notas emitidas com 
CPF (102.958 notas/bilhetes) 
e também de pessoas concor-
rendo (20.933), o que valoriza 
mais ainda o prêmio de Ader-

baldo, diante de milhares de 
concorrentes ao valor especial, 
o maior entre os 21 sorteados, 
mensalmente, pelo certame.

O ganhador Aderbaldo 
do Carvalho dos Santos este-
ve, na última terça-feira (20), 
na Lotep para entregar a sua 
documentação e receber o 
cheque simbólico. “Quando 
soube pelo Instagram da Lo-
tep e depois vi o meu nome 
na gravação do YouTube da 
Sefaz fiquei sem acreditar. Na 
verdade, passei três dias para 
a ficha cair que realmente ha-
via ganho o prêmio de R$ 20 

mil. Para mim, particularmen-
te, não foi um prêmio, mas 
sim uma provisão de Deus, 
diante das dificuldades que 
estava passando. Deus nunca 
falha, mas a providência chega 
sempre na hora oportuna para 
suprir as necessidades, prin-
cipalmente durante essa pan-
demia. Estou com uma filha 
recém-nascida de quatro me-
ses e, sozinho, sustento minha 
casa”, detalhou o vigilante, que 
trabalha em um estacionamen-
to no bairro Miramar, na capital, 
durante o dia, e de vigilante na 
Prefeitura do Conde.

Com os R$ 20 mil, ele con-
fidenciou que, além de uma 
reserva, pretende pagar algu-
mas contas, fazer a troca da 
sua moto para facilitar o seu 
deslocamento para o trabalho.

Desde fevereiro inscrito 
no programa, Adebaldo elo-
giou a coordenação do Pro-
grama Nota Cidadã e acredi-
ta que com o prêmio haverá 
mais adesão com a euforia 
entre familiares e amigos 
mais próximos. 

“A adesão ao programa já 
foi enorme desde quando sou-
be. Sempre que alguma pessoa 

próxima ganha um prêmio, as 
pessoas colocam mais confian-
ça no programa. A propagan-
da boca a boca é mais intensa 
e forte. Contudo, quando as 
pessoas passarem a perceber 
a seriedade e a veracidade da 
campanha, a adesão só tende 
aumentar e o número de no-
tas com CPF também, por isso 
aproveito para parabenizar o 
Governo do Estado, a Sefaz, a 
Lotep e todos por essa cam-
panha. Continuarei exigindo 
a nota com CPF em todas as 
compras, pois todos ganham 
com isso”, destacou.     

Concorrendo há ape-
nas três meses no Progra-
ma Nota Cidadã, o patoense 
Walber Cavalcanti foi um 
dos 20 contemplados com 
o prêmio de R$ 2 mil nes-
te mês de outubro. “Recebi 
um presente de aniversário 
antecipado. Completei ano 
no dia 11 e o sorteio foi no 
dia anterior”, comemorou o 
sertanejo, que se cadastrou 
na campanha após ouvir o 
governador João Azevêdo 
anunciar a premiação no 
programa radiofônico se-
manal ‘Fala Governador’. 

Nota Cidadã: vigilante recebe prêmio de R$ 20 mil
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Das pequenas mentiras ao vale-tudo
conforto, 
localização 
e progra-
mação).

Nenhu-
ma situa-
ção difícil 
justifica o 
abandono 
da honra. 
Ah, esses 
princípios 
reunidos 
numa só 
palavra, 
vindos de 

ações geradas na ética e na dignidade!
Um dia depois, com um pouco de des-

conforto na garganta, passei algumas horas 
da manhã e da tarde refletindo, em inter-
valos, sobre a honra. Pensando que a honra 
não pode ter intervalos, como os comer-
ciais em espaços nas brechas da televisão.

Foi inevitável - no quarto que era da mi-
nha mãe, hoje por mim usado como escritó-
rio-dormitório, em Cruz das Armas - lembrar 
a professora Antonieta, quando diretora do 
Grupo Escolar Pres. João Pessoa, em Tambaú, 
exigindo honra aos seus três filhos. Eu, Fer-

nando e o saudoso Marcus, na hora do jantar, 
ouvíamos dela dois essenciais pedidos: “Não 
mintam, meus filhos, e sempre cumpram a 
palavra com as pessoas”.

Minha mãe ensinou que mentir é o pior 
dos defeitos, pois do uso de pequenas men-
tiras se vai ao vale-tudo na vida, por vezes 
chegando-se ao roubo, seja em empresas 
privadas, órgãos públicos, instituições 
religiosas e culturais. A mentira é um crime. 
Vejam como o Brasil agora está por causa 
da mentira.

Honremos e sejamos honrados. O sonho não morreu
Platão viu em Atenas a possibilidade 

e a necessidade de uma maior participação 
filosófica na vida política e tornou-se um 
crítico agudo. Essas experiências levaram-
no a aprovar a demanda por um estado go-
vernado por filósofos. Se isso tivesse ocor-
rido, a Grécia nos teria gerado um melhor 
conceito de democracia. A História usada 
nos colégios, cursos e faculdades não é bem 
precisa em relação a isso. Quando Sócrates 
foi executado no ano de 399, Platão ficou 
abalado profundamente, avaliando a ação 
do Estado grego como depravação moral e 

Quando estava 
perto de me deitar 
na noite de segun-
da-feira, por razões 
que a razão desco-
nhece, o subcons-
ciente me transpor-
tou a lembranças de 
“Furyo - Em nome 
da honra” (foto), 
do cineasta japonês 
Nagisa Oshima.

Acessei, então, o 
YouTube e vi trechos 
do filme, mostrando 
o choque cultural entre orientais e ocidentais 
num campo de concentração, na 2ª Guerra 
Mundial. Um prisioneiro de guerra inglês 
causa um conflito quando usa suas divisas de 
oficial para não obedecer às regras ditadas 
por um capitão japonês. A teimosia é repudia-
da, mas o japonês não consegue acabar com 
o orgulho e a honra do oficial inglês. Este faz 
nascer o ódio daquele. Esta situação existe 
em qualquer época, lugar, área de trabalho, 
etc.: a honra leva ao ódio de quem não a tem. 
Lembro que vi o filme no Tambaú (um cinema 
que faz muita falta à cidade, por causa de seu 

evidência de um sistema político defeituoso.
Li “A República”, de Platão, no tempo 

em que a Edições de Ouro investia muito em 
livros de bolso. Mas, tudo mudou. Estamos no 
tempo “A fantástica história de Sílvio Santos”, 
segundo Arlindo Silva. Poderei talvez reentrar 
na política, que abandonei nos anos 1990, 
quando gravei “Sociedade dos poetas putos”. 

Assim como Platão, há 1.600 anos, 
também vejo a necessidade de uma maior 
participação filosófica na vida política, mas 
sinto a evidência de um sistema político mais 
defeituoso ainda do que na Grécia que matou 
Sócrates. Entretanto, isso não impede a luta 
por um aperfeiçoamento nem indica que o 
sonho geral está morto.

Temos que ser capazes de atender interes-
ses diversificados. Minha “trajecstória polytika” 
começou quando ingressei na Ação Católica, a 
convite de Ivan Y Plá Trevas, migrando logo-logo 
para a Ação Popular (AP), que por ironia do des-
tino, tinha entre seus dirigentes os então amigos 
José Serra e José Dirceu (um sucedeu ao outro na 
presidência da União Nacional dos Estudantes). 
A ditadura me fez ir durante algum tempo para a 
clandestinidade, onde militei no PCBR. Quando hou-
ve a redemocratização, entrei no PDT, por causa de 
Leonel Brizola, o político que mais admirei no Brasil. 
Logo em seguida entrei no PT. Nos anos 1990, caí 
fora da política em termos partidários.

Poderei voltar e “Trajecstória polytika” 
é uma homenagem à linguagem de Glauber 
Rocha, de quem revi ontem “Terra em transe”.  

O leilão terá animais de descarte destinados ao 
abate, mas que podem ser utilizados para recria
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Circuito Brasileiro
Cinco paraibanos estão, a partir de hoje, disputando a segunda etapa do 
Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open Masculino, temporada 2020/2021, 
na praia de Saquarema, litoral do Estado do Rio de Janeiro. Página 16
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Preocupados com a acessibilidade dos eleitores, promotores do MPE estão visitando as seções eleitorais

A acessibilidade tem 
sido uma das preocupações 
do Ministério Público Elei-
toral (MPE) nestas eleições 
de 2020. O órgão tem acom-
panhado a preparação dos 
locais de votação depois que 
os promotores eleitorais re-
ceberam comunicados do 
Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB) acerca 
da necessidade de garantir 
o acesso de todos os cida-
dãos no pleito.

Esta semana, a pro-
motora eleitoral Dulcerita 
Alves está visitando 36 es-
colas que abrigarão as se-
ções da 70ª Zona Eleitoral 
de João Pessoa. O trabalho é 
oriundo de uma solicitação 
do Centro de Apoio Opera-
cional às Promotorias da 
Cidadania do Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB) ao 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), com o objetivo de  
promover as adequações 
necessárias  para o acesso 

Ministério Público Eleitoral 
inspeciona locais de votação
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Justiça & Adjacências

‘Outubro Rosa’
Em alusão ao ‘Outubro Rosa’, a Defensoria Pública da 
Paraíba realiza, na próxima segunda-feira, a palestra 
‘Autocuidado é prevenção’, com a médica do Serviço 
de Oncologia do Hospital Laureano, 
Dalva Guedes Arnaud. O evento, 
marcado para as 14h30, conta com a 
parceria do Centro Especializado de 
Diagnóstico do Câncer da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e da Fundação 
de Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente (Fundac).

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Promotora Dulcerita Alves iniciou as inspeções esta semana, visitando 16 das 36 unidades da 70ª Zona Eleitoral

Foto: Assim-MPPB

ALPB adia sessão e pode suspender 
trabalhos durante campanha eleitoral

Com pautas acumuladas 
e várias reuniões de comis-
sões permanentes adiadas 
nos últimos dias, a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) poderá suspender 
de vez suas atividades par-
lamentares enquanto durar 
a campanha eleitoral, que 
já caminha para a reta final 
para o primeiro turno, ocu-
pando a agenda política no 
Estado.

A sessão extraordinária 
da ALPB, que estava mar-
cada para ontem, terminou 
adiada para hoje, às 10h. 
Apesar de surgirem justi-
ficativas relacionadas, in-

clusive, ao aniversário do 
presidente, deputado esta-
dual Adriano Galdino (PSB), 
o fato é que, envolvidos em 
suas campanhas ou em cam-
panhas de correligionários 
na capital e pelo interior do 
Estado, muitos deputados 
terminam se ausentando das 
atividades parlamentares, 
prejudicando a efetiva rea-
lização das sessões.

“É bem verdade que, 
com a sessão sendo remota, 
os deputados podem pre-
parar seus equipamentos e 
participar de casa mesmo, 
mas o problema é que, neste 
momento crucial da campa-
nha, muitos deles precisam 
se embrenhar pelos sítios e 
comunidades onde nem ce-

lular funciona, e a coisa fica 
difícil”, comentou, ontem, 
um assessor parlamentar 
que, pela manhã, acompa-
nhava seu assessorado na 
região de Patos.

Essa mesma fonte re-
velou que o luto de três dias 
da semana passada, devido 
às mortes dos ex-deputados 
Armando Abílio e Socorro 
Marques, terminou repre-
sentando um maior afas-
tamento dos deputados. E 
que, daqui por diante, até o 
dia 15 de novembro, data do 
primeiro turno das Eleições 
2020, “não vai ser nada fácil 
botar muitos deputados na 
sala de suas casas partici-
pando de videoconferência”.

Mesmo só se reunindo 

remotamente desde o iní-
cio da pandemia do novo 
coronavírus, a Assembleia 
Legislativa só vinha con-
seguindo realizar a sessão 
plenária  uma vez por sema-
na, nas quartas-feiras, sen-
do que, com o acirramento 
da campanha, há mais de 
quinze dias, nem isso vem 
ocorrendo.

Devido a essa realidade, 
alguns assessores de parla-
mentares estão prevendo 
que na sessão de hoje mes-
mo – se conseguir fazer – o 
presidente Adriano Galdino 
poderá anunciar a suspen-
são dos trabalhos por pelo 
menos alguns dias, mais 
precisamente, até o dia das 
eleições.

Eleições 2020

Treinamento de mesários da 76ª Zona 
Eleitoral termina amanhã na capital

Terminam amanhã o 
treinamento dos 234 pre-
sidentes de mesas que no 
dia 15 do próximo mês vão 
trabalhar nas seções da 
76ª Zona Eleitoral de João 
Pessoa. As seções atendem 
ao Bairro dos Bancários 
e à região das praias (da 
Penha ao Bessa).

Os trabalhos vêm sen-
do coordenados pelo juiz 
Adhailton Lacet Correia 
Porto e pelo chefe do Cartó-
rio, Sérgio Grisi. Como cada 
seção reúne quatro mesá-

rios, o total de pessoas en-
volvidas chega a 936, mas, 
para evitar aglomerações, 
somente os presidentes de 
mesa estão sendo reunidos 
no momento para as pri-
meiras orientações.

“As principais orien-
tações estão relacionadas 
ao protocolo de cuidados 
com a pandemia e as obri-
gações básicas, que vão da 
abertura ao fechamento 
das urnas e a entrega dos 
boletins para divulgação no 
Tribunal”, informou Sérgio 
Grisi.

Ele destacou que este 
ano os treinamentos têm 

sido mais importantes do 
que nas eleições anteriores, 
porque, além dos cuidados 
com a pandemia, todas as 
pessoas com mais de 60 
anos precisaram ser subs-
tituídas, o mesmo ocor-

rendo com outras 315 que, 
mesmo não sendo idosas, 
apresentaram outro tipo 
de justificativa para não 
trabalhar.

“Tem muita gente 
nova, muita gente que vai 
trabalhar pela primeira 
vez e isso nos obriga mais 
tempo e mais trabalho 
nas orientações”, afirmou 
Grisi, ao acrescentar que 
os treinamentos incluem 
orientações também so-
bre o que fazer se, por 
acaso, uma urna parar e 
precisar ser religada para 
a retomada do processo de 
votação.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

das pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, du-
rante o pleito e manter essa 
estrutura no cotidiano.

A promotora Dulceri-
ta Alves, acompanhada do 
técnico judiciário Nilson 
Moreira, iniciou a inspeção 
esta semana, visitando 16 
das 36 unidades da zona 
eleitoral onde atua neste 
pleito. As escolas visitadas 
estão localizadas nos Bair-
ros do Valentina Figueiredo 
e Mangabeira. De acordo 
com a promotora eleitoral, 
apenas uma unidade das 
que foram visitadas precisa 
de adequação.

“Acessibilidade para to-
dos e em qualquer ocasião. 
É para se ter esse cenário 
que o Ministério Público 
atua. Então, após a comuni-
cação do TRE, resolvi visi-
tar esses locais de votação 
para verificar, na prática, se 
a acessibilidade estava ga-
rantida”, disse a promotora, 
acrescentando ter tido uma 
“grata surpresa” ao verificar 
que apenas uma das escolas 

necessitava de rampa. “A es-
cola será contactada através 
de sua diretoria para pro-
videnciar uma rampa fixa 
ou móvel de madeira, pois, 
mesmo constatada que na-
quele local nenhum eleitor 
demonstrou ter mobilidade 
reduzida não podemos  es-
quecer que  a acessibilidade 
deve ser garantida a todos”, 
explicou.

Ainda de acordo com a 
promotora eleitoral, tam-
bém foi constatado nesse 
primeiro dia de visitas que 
duas seções eleitorais estão 
em reforma. Em uma delas, 
o engenheiro da obra foi 
contactado pessoalmente e 
garantiu que o serviço seria 
concluído e que, até o dia 
do pleito, tudo estaria em 
perfeita ordem e acessível 
a todos. “Foi gratificante 
perceber que essas seções 
estão preparadas para o dia 
das eleições e que os ajustes 
a serem feitos são de peque-
no porte. Nossa expectativa 
é que as demais unidades 
que ainda serão visitadas 

também estejam adequa-
das para receber eleitores 
e todo o pessoal que atuará 
nas eleições”, disse Dulce-
rita Alves.

Para a coordenadora do 
CAO Cidadania, a promo-
tora de Justiça Liana Espí-

nola Pereira de Carvalho, 
é imprescindível garantir 
o exercício da cidadania a 
todos. “A noção de deficiên-
cia, conforme a lei brasilei-
ra de inclusão, passa pelas 
barreiras que são impostas. 
Ao garantir a acessibilidade 

das pessoas com deficiên-
cia aos locais de votação, 
o Ministério Público atua 
para assegurar o exercício 
da cidadania, que é o voto, a 
todas as pessoas, segundo o 
princípio constitucional da 
igualdade”.

Capacitação está sendo 
coordenada pelo juiz 

Adhailton Lacet Correia 
Porto e por Sérgio 

Grisi, chefe do Cartório 
Eleitoral

O prefeito de Cabe-
delo candidato à reelei-
ção, Victor Hugo (DEM), 
foi o entrevistado de on-
tem do programa ‘Fala 
Paraíba’, da Rádio Tabaja-
ra FM (105,5). Aos apre-
sentadores Ivna Souto e 
Petrônio Torres, o atual 
gestor falou sobre suas 
propostas de campanha 
para a cidade. Hoje, a en-
trevista ocorre com Da-
mião Albuquerque (PT).

Como proposta, Vic-
tor Hugo prometeu um 
novo hospital para Cabe-
delo, com dez leitos de 
UTI e com a maternidade 
“mais moderna do Esta-
do”, bem como a compra 
de testes para os habitan-
tes. “Fomos um dos pou-
cos municípios que fez a 
compra dos medicamen-
tos que achamos impor-
tantes para o tratamento 
inicial da covid-19”.

Sobre a infraestrutu-
ra, o atual gestor falou que 
tem projeto para a cidade 
pelos próximos 20 anos, 
incluindo a orla da cida-

de. “Teremos um grande 
calçadão com acessibili-
dade, com ciclovia, que a 
pessoa vai poder andar de 
Intermares para o dique e 
voltar. Isso vai atrair o tu-
rismo”, justificou. O demo-
crata disse ainda que sua 
gestão investe em pavi-
mentação e saneamento.

Victor Hugo falou ain-
da em investimentos para 
atrair novas empresas e, 
consequentemente, gerar 
novas oportunidades de 
negócios. Ele também co-
mentou sobre a segurança 
e destacou investimentos 
para diminuir os índices 
de violência e numa cen-
tral de monitoramento 
equipada para fiscalizar 
as ruas.

Os candidatos ao car-
go de prefeito em Santa 
Rita também estão par-
ticipando de um ciclo 
de entrevistas durante 
o programa ‘Jornal Es-
tadual’ que teve, ontem, 
a apresentação de Rayo 
Miranda e Judivan Gomes. 
A entrevistada foi Joelma 
Pedro (Republicanos) e 
hoje será a vez de Vanda 
de Olavo (DEM).

Victor Hugo promete 
construir um hospital
Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com



O papa Francisco apro-
vou as uniões civis entre 
pessoas do mesmo sexo pela 
primeira vez como pontífice. 
O fato ocorreu quando ele 
foi entrevistado para o do-
cumentário “Francesco”, que 
estreou no Festival de Cine-
ma de Roma ontem.

O apoio papal apareceu 
na metade do filme, que in-
vestiga as questões que mais 
preocupam Francisco, como 
meio ambiente, pobreza, mi-
gração, desigualdade racial e 
de renda, e aqueles mais afe-
tados pela discriminação.

“Os homossexuais têm 
o direito de ter uma família. 
Eles são filhos de Deus”, dis-
se Francisco em uma de suas 
entrevistas para o filme. “O 
que precisamos ter é uma lei 
de união civil, pois dessa ma-
neira eles estarão legalmente 
protegidos.”

O jesuíta que mais fez 
para construir pontes para 
os gays na Igreja, o padre 
James Martin, elogiou as ob-
servações do pontífice como 
“um grande passo adiante 
no apoio da Igreja à comu-
nidade LGBT”. “O pronuncia-
mento do papa em favor das 
uniões civis também é uma 
mensagem forte para lugares 
onde a Igreja se opôs a essas 
leis”, disse Martin em um co-
municado.

Apoio aparece em documentário que aborda preocupações de Francisco, incluindo pobreza, meio ambiente e desigualdade racial

Papa defende pela primeira 
vez união civil homoafetiva 
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Infantilidades

Raquew Azevêdo
Sandra

criticadasmidias@gmail.com

Sempre que vejo uma mulher grávida ou uma crian-
ça, intimamente eu fecho os olhos. É a mesma sensação de 
quando vejo uma estrela cadente iluminar os céus. É uma 
emoção. Peço para Deus guiar a vida daquele ser. Quando 
olho às vezes para uma pessoa adulta, fico pensando na 
criança que um dia ela foi. As crianças são tão potentes, o que 
fazemos da infância? 

Essa semana pude ver várias imagens de pessoas ama-
das, colegas, próximos ou distantes. Eram registros de quan-
do eram crianças. Como tenho amigos e amigas de diferentes 
gerações pude transitar em diferentes contextos históricos 
de infância, tocando matizes imagéticas esteticamente muito 
interessantes. Fotos preto e branco, sépias, tecnicolor, colori-
das, imagens de origem analógica e digital. E os cenários das 
crianças? Na primeira comunhão, no colo de avôs e avós, na 
escola, nas praças, nas praias e ruas. Ah as ruas, que um dia 
foram o paraíso da liberdade para as crianças, em que po-
díamos correr de pés descalços, brincar de barra bandeira, 
pega-pega, de bola, de carrinho de rolimã, garrafão… Ai que 
saudade das ruas onde não existiam tantas ameaças. 

As desigualdades sociais retiraram em grande medida, 
das crianças o direito à rua, a poder interagir com outras 
crianças sem medo e preconceito. Menino e meninas nascem 
e vão sendo embalados, emplastificados, numa vida estrutu-
rada pela mediação tecnológica que muitas vezes homogeni-
za demais as crianças, algumas crianças. Por que há muitas 
infâncias e modos mil de viver esse momento da vida. Obser-
vando flashes dos registros de criança de pessoas queridas 
percebi que éramos menos solitários, mais autônomos… 

O abandono material ou intelectual tem sido uma cons-
tante na vida dos infantes em qualquer tempo histórico, mas 
hoje parece ser mais visível. As carências não são definidas 
apenas pelo aspecto econômico da vida. Já testemunhei bas-
tante crianças supridas materialmente, e totalmente descon-
sideradas como gente. Aparecendo lindas nas fotografias de 
família e vivendo dramas infames, largadas em escolas, cur-
sos de idiomas, aulas de natação, música, xadrez, esportes. 
Sem tempo, sem pai, sem mãe, sem avôs ou avós, passando 
mais tempo enfrentando o trânsito que brincando ou convi-
vendo com outras crianças. 

Tive a oportunidade de ser criança. Mesmo convivendo 
com irmãos e irmã bem mais crescidos que eu. Vi nas fotos 
que observei que muitos de nós pudemos ser crianças. Não 
existia exigência normativa do sucesso, de ser o número 1, 
ou a exigência da nota 10 no boletim que tem desestrutura-
do tantas crianças e adolescentes. Não existia a exigência de 
ser o corpo ideal usado a para vender roupa, bolsa, maquia-
gem, produtos esportivos… E convivíamos crianças brancas, 
negras, indígenas, todos brincando e brigando, se estape-
ando, se insultando, pedindo desculpas, chorando, caindo 
e levantando. A raiva produzida nos conflitos durava pouca 
e nos ensinava demais sobre o respeito à individualidade. 
Crescer num ambiente não homogêneo no tocante à classe 
social, gênero, etnia, nacionalidades e religiosidades é bem 
fundamental para qualquer humano.

A padronização dos modos de vida e convívio prejudi-
ca demais às crianças que muitas vezes crescem sem saber 
lidar com outro ser humano e consigo mesma. E desde cedo 
enraíza preconceitos infames que reverberam em sua vida 
de adulta. 

É inaceitável que crianças morram no Brasil por balas 
perdidas, que sejam lançadas violentamente para a morte 
como o menino Miguel, que sejam violadas sexualmente por 
lideranças religiosas ou dentro de suas casas. Que sejam vio-
ladas pelo Estado brasileiro mesmo tendo marcos regulató-
rios importantes de proteção à infância e a adolescência. Que 
enfrentem atos violentos nas escolas muitas vezes sem ne-
nhuma mediação e enfrentamento por parte de educadores 
e gestores escolares. Certa vez ouvi de um aluno meu, maior 
de idade, dizer que sofrera bullying de uns cinco anos até o 
ensino médio. 

É preciso ter infância mesmo na maturidade. Trazer 
consigo a eterna novidade do mundo, a condição de amar 
e ser amado, de esperançar, de ter gestos espontâneos, 
de fazer munganga sem se importar com qualquer julga-
mento, poder brincar, poder estar profundamente vincu-
lado a experiência de seu corpo, de sua sexualidade, de 
seu direito a se expressar e ser ouvido, respeitado e com-
preendido. Ser criança na maturidade não significa ser 
um descapacitado, pode ser simplesmente a experiência 
de integração com nossos ciclos mais vitais de amor e de 
perceber a vida como dádiva.

No Plenário do Senado

Aprovada indicação de 
Kassio Nunes para o STF

O plenário do Senado 
aprovou nessa quarta-fei-
ra (21) por 57 votos a 10 e 
uma abstenção a indicação 
do desembargador Kassio 
Nunes Marques, do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1), para o Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Nunes foi 
indicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro para ocupar a vaga 
aberta com a aposentadoria 
do ministro Celso de Mello, 
que deixou a Corte poucas 
semanas antes de completar 
a idade limite para ocupar o 
cargo, de 75 anos.

O nome do magistrado 
foi aprovado na tarde de on-
tem, na Comissão de Consti-

tuição e Justiça (CCJ) do Se-
nado, após pouco mais de 10 
horas de sabatina. O desem-
bargador respondeu sobre di-
versos assuntos na CCJ, entre 
eles a separação dos poderes, 
ativismo judicial, combate à 
corrupção, a Lava Jato, porte 
de armas, crime de homofo-
bia, presunção de inocência, 
entre outros. 

Durante a sabatina, o ma-
gistrado se definiu com perfil 
“garantista”. Para ele, o cha-
mado "garantismo judicial" 
significa a aplicação da lei e 
da Constituição e não pode 
ser confundido com leniência.   

“Sim, eu tenho esse 
perfil. O garantismo deve 
ser exaltado porque todos 
os brasileiros merecem o 
direito de defesa. Todos os 

brasileiros, para chegarem 
a uma condenação, precisam 
passar por um devido pro-
cesso legal. E isso é o perfil 
do garantismo, que, de cer-
ta forma, pode estar sendo 
interpretado de uma forma 
diferente, inclusive com esse 
instituto do textualismo e o 
originalismo”, argumentou. 

Segundo Nunes, o "ga-
rantismo" não atrapalha o 
combate à corrupção ou fa-
vorece a impunidade. “Não ve-
rifico nenhum conflito entre 
ser um juiz garantista e isso 
de alguma forma atrapalha o 
combate à corrupção. Ao con-
trário, acho que chegaremos 
a uma construção muito mais 
justa ao final e sem margem 
para nulidade no processo”, 
completou.

Para Kassio Nunes, o chamado “garantismo judicial” significa a aplicação da lei e da Constituição e não pode ser confundido com leniência

A Polícia Federal (PF) defla-
grou ontem a Operação O Quinto 
Ato, que investiga esquema de cor-
rupção na liberação de licença am-
biental para a instalação do Porto 
Pontal Paraná, terminal portuário 
privado localizado no município 
Pontal do Paraná (PR). De acordo 
com a PF, o esquema ocorreu entre 
os anos de 2014 e 2015, com o 
“pagamento de vantagens indevi-
das para fins de intervenção junto 
ao Ibama [Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis]”.

Um dos alvos é o senador 
Fernando Collor (PROS-AL). A in-
vestigação é um desdobramento 
da Operação Politeia, deflagrada 
pela PF em 2015. Na ocasião, os 
policiais identificaram que bens de 
luxo pertencentes a Collor teriam 
sido pagos por empresários inte-
ressados em sua atuação política 
em órgãos federais. Também há in-
dícios de pagamentos em espécie.

A operação foi autorizada 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). Foram expedidos 12 man-
dados de busca e apreensão e de-
terminado o bloqueio de valores 
financeiros. As ações aconteceram 
nas cidades de Curitiba (PR), Pon-
tal do Paraná (PR), Gaspar (SC) e 
São Paulo (SP).

O nome da operação, O Quin-
to Ato, é uma referência ao ras-
treamento financeiro feito pela PF 
a partir do pagamento da quinta 
parcela de um jato executivo ad-
quirido pelo parlamentar. 

Paul McCartney anuncia álbum 
feito nos dias de isolamento

Criança com AME terá acesso a 
remédio mais caro do mundo

Quieto entre a fazenda e a 
residência na região nobre de 
Londres, em Saint John Wood, 
uma casa de três andares cir-
cundada por um muro de pedra 
baixo, um portão de madeira e 
nenhuma segurança nas ruas, 
um desapego aparentemente 
exagerado para um beatle, Paul 
McCartney trabalhou duro na 

quarentena. Sem anunciar em 
redes sociais, estava gravando 
todos os instrumentos para 
criar um álbum com muitas 
chances de se tornar uma da-
quelas paradas obrigatórias em 
sua longeva discografia.

Paul McCartney III, com 
ele tocando todos os instru-
mentos e assinando todas as 
composições, dá sequência à 
linha dos álbuns em que fez 
o mesmo lançados em 1970 

e 1980. Agora, com o dis-
co concluído, ele até brinca, 
chamando seu trabalho de 
um momento de “rockdown”, 
trocando palavras com o lock-
down que sua Inglaterra viveu 
por um período, na fase mais 
crítica da pandemia. O disco 
está previsto para sair no dia 
11 de dezembro.

McCartney fez um texto em 
suas redes sociais, onde falou 
sobre o seu novo trabalho.

A família da menina Kyara 
Lis recebeu os recursos para a 
aquisição do Zolgensma, o me-
dicamento mais caro do mun-
do utilizado para o tratamento 
da Atrofia Muscular Espinhal 
(AME). O recurso foi obtido após 
a família do Distrito Federal en-
trar com ação na Justiça e ter 
decisão favorável do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

O processo foi ajuizado 
uma vez que o remédio não 
possuía registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). A ação foi apre-
sentada em julho. Em agosto, 
a Anvisa autorizou o registro 
do medicamento.

“Fizemos solicitação ad-
ministrativa ao Ministério da 
Saúde para que a medicação 
fosse fornecida, e diante da 
omissão na resposta, tivemos 
que ajuizar este mandado de 
segurança a fim que ela pudes-
se receber”, explicou a advoga-
da da família, Daniela Tambini.

A decisão do STJ obrigou 
que o Ministério da Saúde com-
plementasse o valor do remé-

dio, de cerca de R$ 12 milhões. 
Isso porque a família havia ini-
ciado uma campanha de doa-
ções que conseguiu arrecadar 
pouco mais de R$ 5 milhões. 
O recurso caiu na conta ontem 
pela manhã. Com isso a família 
poderá fazer a importação do 
remédio, fabricado por um la-
boratório estrangeiro.

De acordo com a advoga-
da, o remédio deverá ser apli-
cado no início de novembro. 
A menina será levada a Curiti-
ba, onde o procedimento deve 
ocorrer no hospital Pequeno 
Príncipe.

Foto: Samuel Figueira/Agência Brasil

PF investiga 
corrupção e 
Collor é um 
dos alvos

Heloisa Cristaldo
Agência Brasil

Julio Maria
Agência Estado

Jonas Valente 
Agência Brasil

Andreia Verdélio
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Paraíba define atletas para
disputas do Judô Funcional

Palmeiras desiste de Ángel Ramírez

Atlético-MG com salários atrasados

Tite vai convocar
seleção amanhã

Vitória não ilude Felipão: “Ainda estamos no atoleiro”

Após conversas nos últimos dois dias 
e reuniões no Equador, o Palmeiras 
desistiu da contratação do técnico espa-
nhol Miguel Ángel Ramírez. O treinador 
aceitou dirigir o clube, mas disse que 
não poderia deixar o Del Valle agora. A 
atitude irritou os palmeirenses, que têm 
pressa para acertar com um substituto 
de Vanderlei Luxemburgo. A desistência 
do Palmeiras aconteceu após reuniões 
com o treinador, no Equador. Ramírez 

acertou salários e todas as exigências 
feitas por ele foram acatadas pelo Pal-
meiras, mas o espanhol informou que 
só poderia assumir o clube após o Del 
Valle deixar a Libertadores. O espanhol 
chegou até a indicar reforços para o 
Palmeiras e um diretor jurídico do clube 
paulista foi para o Equador, junto com o 
diretor de futebol, Anderson Barros para 
acertar o contrato e a ideia era anun-
ciá-lo ainda nessa quarta-feira(21). 

O Atlético Mineiro, candidato ao título 
brasileiro, está devendo um mês de 
salários aos jogadores.  Apesar do atra-
so, o vice-presidente do clube, Lasaro 
Cândido,  disse que o presidente Sérgio 
Sette Câmara está trabalhando para 
resolver o problema até o fim desta 
semana.“Tem um mês de atraso. O 
presidente sinalizou que essa semana 
deve acertar. Isso não é fácil, não tem 
clube nenhum que não esteja passando 

dificuldade. Imagine, se a gente tivesse 
o público nos estádios, teríamos no Mi-
neirão 50, 60 mil (público), o que daria 
retorno de até R$ 3 milhões em jogo. É 
uma situação delicada, dramática que 
os clubes estão passando, e as empre-
sas de um modo geral”, revelou Lásaro 
em entrevista à ESPN Brasil. O dirigente 
relativizou o salário atrasado e usou 
a justificativa do momento difícil em 
função da pandemia da coronavírus.

Dez dias após vencer o Peru pelas 
Eliminatórias da Copa do Mundo de 
2022, a seleção brasileira voltará a 
ser convocada amanhã, no Rio de 
Janeiro. O técnico Tite vai anunciar 
a lista dos jogadores, a partir das 
11 horas, para os duelos contra Ve-
nezuela e Uruguai. O jogo contra a 
Venezuela está marcado para o dia 
13 de novembro, às 21h30, no Mo-
rumbi, em São Paulo. Os uruguaios 
serão os adversários da seleção no 
dia 17, em Montevidéu. O Brasil 
tem 100% de aproveitamento nas 
Eliminatórias até agora, com duas 
vitórias em dois jogos. Goleou a 
Bolívia por 5 a 0 na estreia, na Neo 
Química Arena, em São Paulo. E, 
depois, superou o Peru por 4 a 2, 
em Lima. Nesta sexta-feira, Tite vai 
anunciar os convocados de forma 
virtual, devido à pandemia do novo 
coronavírus. 

Depois de 19 anos de sua primeira passagem pelo Cruzeiro, o técnico Luis Felipe Scolari, pentacampeão mundial com a seleção 
brasileira, voltou a comandar o Cruzeiro nessa terça-feira e, numa circunstância diferente, por um jogo válido pelo Campeonato 
Brasileiro da Série B. A vitória por 1 a 0 sobre o Operário-PR, em Ponta Grossa, parece ter sido um pequeno degrau para sair do 
que ele mesmo chamou de “atoleiro”. Para Felipão, é preciso caminhar com muita consciência. “Este foi o primeiro passo. E ainda 
faltam muitos. Hoje foi um pequeno passinho. Temos muitos ainda a dar, para não termos a dificuldade que estamos passando. 
Temos algumas situações que vamos conversar com o presidente para tirar o pé deste atoleiro que estamos passando”.

Curtas
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A Paraíba terá 22 atletas 
nas disputas da primeira edi-
ção do Nacional de Judô Fun-
cional que começa no próximo 
dia 28, data em que marca o 
Dia Mundial de Judô, quando 
judocas de 21 estados inicia-
rão suas participações no tor-
neio online inédito na história 
da CBJ. Com novas regras e um 
novo formato de disputa, os 
atletas se unirão em equipes 
para representar suas federa-
ções e conquistar medalhas. 
As disputas irão até o dia 19 
de novembro.

No torneio, não haverá 
combate entre atletas como 
tradicionalmente ocorre em 
todas as competições dessa 
modalidade. Como adaptação 
do esporte em meio à pande-
mia, a opção foi pela organi-
zação de um torneio onde os 
atletas possam demonstrar 
suas técnicas e capacidades 
físicas.

Dessa forma, cada etapa 
da disputa terá movimentos 
definidos por um corpo de pro-
va que contará com três árbi-
tros para cada atleta. Além dos 
movimentos e técnicas pré-
definidos, os atletas também 
precisarão realizar movimen-
tos funcionais como flexões 
e abdominais – também pre-

viamente escolhidos – dentro 
de um período de tempo que 
irá variar entre 1 minuto e 1 
minuto e meio, dependendo 
da categoria.

Dividida por equipes mis-
tas (masculino e feminino), 
a competição será disputada 
pelas classes Sub-13, Sub-15, 
Sub-18, Sub-21, Sênior, Vete-
ranos 1 e Veteranos 2. Cada 
confronto será disputado por 
duas seleções estaduais com 
quatro atletas cada, da mesma 

classe de idade. Avançará de 
fase a equipe com mais atletas 
vencedores em cada rodada.

Sobre a expectativa de re-
sultados para a competição o 
coordenador da seleção parai-
bana, João Jacinto, foi tachativo 
em dizer que nesse momento 
qualquer prognóstico é difícil 
de ser feito por se tratar de uma 
competição completamente 
nova, onde desde os atletas do 
Sub-13 até os mais experientes 
serão todos estreantes.

“É muito difícil prever 
um resultado nessas circuns-
tâncias, pois se trata de algo 
completamente novo tanto 
para nós, quanto para as ou-
tras delegações. Estamos fa-
zendo a melhor preparação 
possível, treinando ao máximo 
cada técnica e buscando a per-
feição nos movimentos, mas a 
verdade é que só saberemos 
o que irá realmente ocorrer 
quando a competição come-
çar”, explicou.

AtLEtAs dA PArAíbA 

n sub-13
João Rafael Pontes de Souza (-42kg)
Samuel Almeida Fragoso Vasconcelos (+42kg)
Bianca Diniz Rosas (-42kg)
Laura Schiripa Vilas Boas Lunardelli (+42kg)

n sub-15
Emanuel Basilio de Souza Domingos (-60kg)
Gabriel Dantas Nobrega (+60kg)
Yasmin Honório Braga (-52kg)
Ana Raquel Medeiros Japiassú (+52kg)

n sub-18
Gabriel Vinicius da Silva Ferreira (-66kg)
Nayhart Rafael Rocha Alves Firme (+66kg)
Maria Eduarda Moises Oliveira (-57kg)
Maria Eduarda de Oliveira (+57kg)

n sub-21
Walison Alves da Silva (-73kg)
Guilherme Victor da Silva Oliveira (+73kg)
Dayeny Ellen Ferreira Carvalho (-63kg)
Maria Eduarda Moises Oliveira (+63kg)

n sênior
Matheus Henrique de Medeiros Villar (-73kg)
Marcus Vinícius Braga de Araújo (+73k)
Maria Gabriela da Silva Xavier (-63kg)
Maria Eduarda Moises Oliveira (+63kg)

n Veteranos 1
Levi Barreto de Moura (-73kg)
Edenio Ferreira Olegário (+73kg)

A paraibana Maria Eduarda 
Moisés vai participar em 
categoria acima de 63 
quilos, a partir do dia 28

Foto: Divulgação

Depois de concentrar 
as energias no Campeona-
to Brasileiro, vencer quatro 
partidas seguidas e alcan-
çar a liderança da compe-
tição, o Internacional entra 
em campo, hoje, diante do 
Universidad Católica, a par-
tir das 21h30, no Estádio 
San Carlos de Apoquindo, 
em Santiago, em jogo válido 
pela última rodada da fase 
de grupos da Libertadores 
da América. 

A tendência no jogo de 
hoje, apesar da importância 
de confirmar a classsifica-
ção, é que  o técnico Eduar-
do Coudet poupe vários 

jogadores, já pensando no 
confronto do próximo do-
mingo contra o Flamengo, 
no Beira Rio e que valerá a 
liderança do Brasileirão. O 
atacante Leandro Fernández 
está suspenso, assim como o 
lateral-esquerdo Moisés e 
nem viajaram para o Chile.

Um empate garante a 
classificação para as oita-
vas da Libertadores. O líder 
do Grupo E é o Grêmio que 
tem 10 pontos contra oito 
do Colorado e que joga nes-
ta quinta-feira em sua Arena 
diante do América de Cáli, 
equipe com cinco pontos 
e que ainda pode passar o 

Inter, porém a Universidad 
Católica com apenas quatro 
pontos já está eliminada.

Grêmio e América de 
Cáli entram em campo na 
Arena às 21h30 desta quin-
ta-feira. O Tricolor é líder do 
Grupo E com três vitórias e 
um empate. Vencendo os co-
lombianos, a equipe chega 
aos 13 pontos e garante o 
primeiro lugar da chave. Dos 
times brasileiros que estão 
disputando a fase de gru-
pos da Libertadores apenas 
o São Paulo está eliminado, 
mesmo tendo vencido o Bi-
nacional na última terça-fei-
ra por 5 a 1, no Morumbi. O 

Tricolor vai disputar a Sul
-Americana em sua segunda 
fase. Já estão classificados 
às oitavas da Libertadores 
o Grêmio, Athletico-PR, San-
tos, Flamengo e Palmeiras. 

Gaúchos têm jogos decisivos pela Libertadores
Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Jogadores do Internacional em comemoração de gol contra o Vasco

Grêmio joga para se 
manter em primeiro 
lugar, e Internacional 

precisa apenas de 
um empate para se 
garantir na 2a fase
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George, Álvaro Filho, Jô, Vítor Felipe e Renato participam da segunda etapa nacional, que acontece em Saquarema/RJ

Open de vôlei de praia tem 
cinco paraibanos na disputa

Cinco paraibanos esta-
rão a partir de hoje dispu-
tando a segunda etapa do 
Circuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia Open temporada 
2020/2021 naipe masculino, 
na praia de Saquarema, lito-
ral do Estado do Rio de Janei-
ro. As partidas vão ocorrer 
até o domingo, dia 25, no 
Centro de Desenvolvimento 
de Voleibol (CDV), sempre 
iniciando a partir das 8 ho-
ras. Já a final, no último dia 
de competição, começará às 
10 horas.

Os atletas que repre-
sentam a Paraíba no Circuito 
são: George, que faz dupla 
com o capixaba André Stein; 
Álvaro Filho, que joga ao lado 
de Alisson, que também é do 
Espírito Santo, além de Jô 
e Vitor Felipe, parceiros do 
amazonense Bruno e do pa-
ranaense Arthur Lanci, res-
pectivamente. Já o outro pa-
raibano que tentará subir no 
pódio é Renato, que joga ao 
lado de Adrielson, do Paraná.

“Há uma expectativa 
muito boa para que os parai-
banos possam se sair bem, 
pois afinal de contas, todos 
eles possuem excelente qua-
lidade técnica e o Circuito 
Brasileiro, é sem sombra de 
dúvida uma excelente opor-
tunidade de apareceram para 
o Brasil e o mundo. A Paraíba 
não é preciso comentar, pois 
é um grande celeiro de cra-
ques na modalidade do vôlei 
de praia”, disse o presidente 
da Federação Paraibana de 
Voleibol, Carlos Fernandes.

A fase principal do 
torneio, que começa nesta 
sexta-feira, contará com 20 
equipes, sendo as 16 mais 
bem colocadas do ranking 
de entradas, e outras quatro 
classificadas na disputa do 
qualifying (classificatório), 
que ocorre na quinta-feira. 
No qualifying, 20 times dis-
putam partidas eliminató-
rias diretas, com os vence-
dores dos quatro jogos finais 
garantindo a vaga.

Os quatro melhores pri-
meiros colocados dos cinco 
grupos vão direto às quartas 
de final, enquanto o primeiro 
colocado com pior campa-
nha disputa a repescagem 
junto dos cinco segundos 
colocados e dos dois melho-
res terceiros. Desta fase em 
diante, a competição segue 
no formato eliminatório di-
reto até as disputas de meda-
lha. A competição é realizada 
pela Confederação Brasilei-
ra de Voleibol (CBV) com os 
jogos transmitidos ao vivo 
pelo canal Sportv ou então 
pelo facebook da CBV e pelo 
site www.voleidepraiatv.cbv.
com.br .

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

Foto: CBV/Divulgação

Renato, que joga com o paranaense Adrielson, cobra uma 
melhor comunicação e vê dupla em evolução no circuito

Na etapa de abertura, 
André Stein e George (ES/PB) 
ficaram com o ouro ao supe-
rarem Arthur Mariano/Guto 
(MS/RJ) na decisão, por 2 sets 
a 0. Quem também come-
morou um bom resultado na 
abertura da temporada foi a 
parceria de Renato e Adrielson 
(PB/PR). Apesar de terem for-
mado dupla nas categorias de 
base, sendo campeões mun-
diais Sub-21 em 2017, eles 

se juntaram no profissional 
pela primeira vez. Celebra-
ram o pódio com a medalha 
de bronze, conquistada após 
vitória sobre Hevaldo/Saymon 
(CE/MS), mas querem evoluir 
mais.

“Estamos com a expectati-
va de jogar bem, não estamos 
nos cobrando por resultados. 
Sabemos que somos um time 
novo, queremos pr imeiro 
apresentar um voleibol con-
sistente. Precisamos evoluir 
nosso entrosamento, treinar 

mais juntos. Renato mora 
em João Pessoa, eu aqui em 
Maringá, mas ele veio passar 
uma semana para chegarmos 
bem à essa segunda etapa”, 
disse Adrielson. “Precisamos 
ajustar nossa comunicação, 
entrosamento em quadra, 
para conseguir melhorar ain-
da mais nosso jogo. Estamos 
treinando bem para isso. 
Felizes com a estreia, mas 
queremos jogar ainda melhor, 
buscando evoluir”, completou 
o paraibano Renato.

A competição conta com 
diversos protocolos de pre-
venção ao COVID-19, entre 
eles a ausência de público nas 
arquibancadas. Mas os fãs po-
derão conferir todos os lances 
do torneio ao longo das trans-
missões ao vivo realizadas no 
site voleidepraiatv.cbv.com.br, 
na fanpage da Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV) 
no Facebook, e, a partir das 
semifinais, no sábado (24.10), 
exclusivamente nos canais 
SporTV.

CBV

A fase principal do 
torneio, começa amanhã, 
e contará com 20 equipes, 

sendo as 16 mais bem 
colocadas do ranking  e 

outras quatro classificadas 
no qualifying

O Botafogo anunciou, 
ontem pela manhã, na sua 
rede social, mais um reforço 
para buscar uma reação na 
Série C do Brasileiro. Tra-
ta-se do lateral esquerdo 
Fernando Júnior, de 24 anos 
que estava no São Bernardo 
e tem passagens pela Ferro-
viária-SP, Londrina-PR e Por-
tuguesa Santista-SP.  Por ou-
tro lado, a equipe, que busca 
a reabilitação no domingo, 
dia 25, no estádio do Arru-
da contra o Santa Cruz pela 
12ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série C , pode-
rá contar com todos os seus 
titulares, já que não possui 
nenhum atleta machucado 

nem suspenso. O treinador 
Rogério Zimmermarnn co-
mandou, ontem à tarde, um 
treinamento técnico-tático, 
visando corrigir os erros 
que time cometeu na derro-
ta para o Manaus, na última 
segunda-feira, quando foi 
derrotado por 3 a 2, jogan-
do na Arena da Amazônia. 
Já no período de manhã, o 
elenco se submeteu a testes 
da covid-19 e também à ter-
mografia, que é a técnica que 
consiste na avaliação de ano-
malias térmicas nos múscu-
los através de imagens, com 
o objetivo de acompanhar 
desgaste físico

O clube possui 11 pon-
tos e está na zona de rebai-
xamento, pois ocupa a penúl-
tima colocação do grupo A 

com apenas um ponto atrás 
do oitavo que é o Paysandu, 
com 12. 

O Tricolor pernambu-
cano, próximo adversário do 
Belo, é o líder com 24 pontos. 
Já o segundo colocado é o 
Vila Nova, com 20 e fechando 
o G4 estão Remo e Ferroviá-
rio, com 19 e 17 pontos, res-
pectivamente. A Jacuipense 
está na quinta posição so-
mando 16 pontos e em sexto, 
vem o Manaus com 14 e em 
seguida, o Treze, que soma 
13. O Paysandu, ocupa a oi-
tava posição com 12 pontos, 
um à frente do Botafogo, que 
acumula, em 11 jogos dis-
putados, duas vitórias, cinco 
empates e quatro derrotas. O 
Imperatriz é o lanterna com 
apenas um ponto.

Botafogo anuncia mais uma contratação
Foto: Gabriel Goto/São Bernardo

Fernando Júnior, que estava no São Bernardo, é mais um reforço do Belo

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

O paraibano George e o capixaba 
André Stein venceram a primeira 
etapa disputada no mês passado 
na praia de Saquarema
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Uma vida intensa, um grande 
amor e um trágico final

Há 90 anos, a “pantera dos olhos dormentes” sucumbia ao sofrimento

Uma mulher à frente do seu tempo, de perso-
nalidade forte e ideias progressistas, mas, ao 
mesmo tempo, imersa num doloroso drama 
de amor, perseguição e preconceito, respon-

sável pelo término, 90 anos atrás, de uma vida ainda 
em tenra idade. Trata-se de Anayde Beiriz que, por na-
morar João Dantas, autor dos disparos que mataram o 

então presidente da Paraíba, João Pessoa, foi envolvida 
involuntariamente nos acontecimentos que desenca-
dearam o movimento conhecido como a Revolução de 
1930. Ela foi perseguida pelos partidários da Aliança 
Liberal, inimigos de Dantas, e obrigada a se refugiar 
em Recife, deixando o convívio familiar e enfrentando 
praticamente sozinha o calvário de suas aflições.

"Não me creias uma mulher romântica, 
piedosa, dessas que amam pacífica 
e sinceramente, mas sem intensidade 
e sem ardor, essas mulheres que sabem 
ser esposas, sabem ser mães, mas 
não sabem ser amantes" 

Alexandre Nunes
alexandrenunes.nunes@gmail.com
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O relacionamento de Anayde 
e João Dantas, antes dela seguir 
para Recife, já era através de car-
tas, desde a transferência do ad-
vogado para Pernambuco, após o 
término do confronto político que 
ficou conhecido como a Revolta 
de Princesa. Quando ele foi preso 
e recolhido à Casa de Detenção 
do Recife, Anayde Beiriz, então 
com apenas 25 anos, passou a ser 
alvo de perseguição. Inicialmente, 
Anayde ficou na casa de sua pri-
ma Didi, que morava em Recife, 
na Avenida Caxangá. Segundo 
relato da sobrinha Ialmita Beiriz, 
Anayde ia visitar João Dantas na 
Casa de Detenção sempre acompa-
nhada pelas primas Didi e Zuleide. 
“Numa dessas visitas, ela passou 
antes na casa de Augusto Caldas, 
cunhado de João Dantas e também 
prisioneiro na Casa de Detenção, 
e a esposa de Augusto, sentindo o 
quanto Anayde estava fragilizada, 
insistiu para que ela tomasse pelo 
menos algumas colheres de leite, o 
que foi uma dificuldade. Ela já es-
tava se alimentando mal”, detalhou 
a sobrinha.

Didi teve a casa invadida por 
policiais à procura de Anayde, já 
que era nesta casa que ela sempre 
se hospedava quando ia à capi-
tal pernambucana. Anayde não foi 
presa porque havia dado uma saída 
da qual não mais retornou. Ialmita 
guarda uma carta da prima Didi, 
que se mudou para o Rio de Janei-
ro, onde conta a história da invasão 
dos policiais à procura de Anayde 
em sua casa, em 1930. Não é possí-
vel julgar se havia outra saída, mas, 
destroçada por dentro, a escolha de 
Anayde foi o suicídio por envene-
namento, no dia 22 de outubro de 
1930, no Asilo Bom Pastor, no bair-
ro da Madalena, em Recife, pondo 
fim a uma dolorosa e solitária tra-
vessia, agravada nos 16 dias que se 
seguiram à morte de João Dantas, 
ocorrida no dia 6 de outubro, na 
Casa de Detenção do Recife.

Conforme revela uma carta da 
Madre Superiora do Asilo Bom 
Pastor enviada à família, Anayde 
sofreu muito e morreu rezando o 
Pai Nosso. A morte de Anayde foi 
noticiada no Jornal do Recife, na 
edição da quinta-feira, 23 de ou-
tubro de 1930. O sepultamento, 
no cemitério de Santo Amaro, em 
Recife, foi providenciado pela fa-
mília Dantas, como comprova reci-
bo emitido à época pela “Grande 
Casa Funerária de Enterros em Au-
tomóveis”, cuja cópia faz parte do 
acervo de Ialmita Beiriz, sobrinha 
de Anayde. “Não é verdade que 
ela tenha sido sepultada como in-
digente, embora que tenha sido em 
cova rasa”, explica.

Segundo explica Ialmita Bei-
riz, trecho de carta escrita por 
João Dantas desde cedo alerta-
va para uma tendência suicida 
de sua tia. No texto, o advogado 
mostrava preocupação ao escrever 
sobre um episódio que aconteceu 
no começo do namoro, nos seguin-
tes termos: “Apesar deste arrojo, 
lembra-te muita luz, um parque 
de diversões, exibiste um compri-
mido de oxianureto de mercúrio, 
teu companheiro inseparável e 
cúmplice no premeditado crime 
do teu aniquilamento e explicaste, 
aquilo era a liberdade do tédio, a 
suprema coragem e eu contestei a 
tua tese errônea. Não, isso seria a 
suma fraqueza. O tédio da vida se 
cura com as delícias da vida. De 
pé, impávida, tinha entre os dedos 
o tablete do veneno letal”.

A escritora Maria da Penha 
Beiriz Carneiro, conhecida como 
Mapê, também sobrinha de Anayde 
Beiriz, ressalta, entre os fatores de-
sencadeantes dessa tragédia de ta-
manha repercussão, o descontrole 
emocional dos envolvidos. “Talvez 
não fosse a hora de cometer o as-
sassinato de João Pessoa, gover-

nador que na época se chamava 
presidente do Estado. Não preci-
sava, bastava dar uma respirada 
e dizer: “Olha cara, você é louco, 
mandar invadir minha casa e ex-
por cartas amorosas”. Não estou 
dizendo que não faria isso, mas 
atribuo ao descontrole emocional 
sim, de todos eles, e que resultou 
numa sequência de mortes. Eu in-
sisto, foi um descontrole emocional 
dos três, João Pessoa, João Dantas 
e Anayde, porque eram vidas pre-
ciosas, quem sabe com muita coisa 
a oferecer ainda com suas mentes 
brilhantes. A sociedade paraibana 
ficou privada dessas valiosas con-
tribuições que cada uma dessas 
pessoas daria certamente nas suas 
áreas de atuação. Mas essa é a his-
tória da humanidade”, lamenta.

Entretanto, Mapê pondera que 
sua tia Anayde deve ter passado 
pelo que hoje se chama depressão, 
já que era uma menina muito sen-
sível e sofrendo perseguições inde-
vidas, e que, por isso, acabou enve-
redando pelo caminho do suicídio. 
“Hoje, a psicologia e a psiquiatria 
tratam as depressões, mas naquele 
tempo... Imagine se ela não ficaria 
depressiva, tendo que correr da 
casa de um e de outro, de alguns 
parentes e amigos, sem destino 
certo. Foi demais”, analisa.

Antonio Carlos Carneiro, ex
-professor da UFPB e esposo de 
Mapê Beiriz, concorda com o enfo-
que dado pela esposa. “Todo mun-
do perdeu com isso. A sociedade 
paraibana perdeu, os jovens envol-
vidos perderam, porque Anayde, 
no meu entender, em função do que 
a minha mulher sempre comenta 
comigo, era uma figura emblemáti-
ca que ajudou muito a uma coisa 
que naquela época se fazia com 
mais lentidão, que era a prospec-
ção de novos cenários. Uma pessoa 
como Anayde, com o temperamen-
to e erudição que tinha, só podia 
se perfilar na história da Paraíba 
como uma figura de extrema im-
portância. Sua morte precoce gerou 
perdas grandes para a sociedade, 
na medida em que ela propunha 
uma quebra de determinados parâ-
metros tradicionais e coisas desse 
tipo”, argumenta.

Mapê herdou a verve criativa 
de sua tia Anayde Beiriz e já es-
creveu dois livros: “Raias da alma” 
e “Uma releitura cotidiana”. “Sou 
membro da Academia de Letras 
de Foz do Iguaçu e, no momento, 
estou dando início ao meu terceiro 
livro, onde o foco, a figura central 
é tia Anayde Beiriz, a quem muito 
admiro pela coragem em defender 
obstinadamente as suas ideias su-
blimadas que concorreram para o 
final prematuro de tão valiosa exis-
tência. Quase ninguém da família 
escreveu sobre minha tia Anayde, 
mas outros já escreveram muitas 
coisas maravilhosas, muitas maté-
rias sobre ela. Passando essa pan-
demia, eu vou continuar escreven-
do o livro, já estou colecionando 
algumas coisas. Eu tenho artigos e 
músicas feitas para ela. Uma até já 
foi gravada e chama-se “Tudo nela 
reviveu. Quem canta é um goiano 
amigo meu, mas a letra e música 
são minhas, logicamente. Meu pai 
cantava e tocava violão e Anayde 
tocava piano”, complementa.

Mapê Beiriz Carneiro lembra 
que quando seu pai Antonio da Cos-
ta Beiriz faleceu, ela tinha apenas 
quatro anos. “A minha vida mudou 
e eu fiquei na casa das tias Hele-
na e Maria José, irmãs de Anayde. 
Lá, se falava muito pouco sobre 
tia Anayde, mesmo assim, quando 
eu tinha por volta de nove anos, 
comecei a escrever umas bestei-
rinhas, pequenas frases, e elas di-
ziam: ‘Será que ela herdou o dom de 
Anayde?’ Eu convivi 19 anos com 
as duas tias. Só saí quando casei. 
Tia Maria José, conhecida como Ze-
zita, é a mãe de Ialmita”, completa.

16 dias após a morte 
de Dantas, o suicídio Anayde sai do anonimato

M apê considera que José Joffyle foi 
quem abriu as cortinas do passa-

do para tirar o nome de Anayde Beiriz 
do anonimato. Segundo acrescenta ela, a 
partir daí muita gente boa, na Paraíba e 
em outros lugares do Brasil, começou a 
escrever sobre sua tia. “No centenário de 
nascimento de Anayde, em 2005, eu tive o 
prazer de estar na Paraíba, no evento que 
contou com o pessoal da Academia Parai-
bana de Letras, historiadores e jornalis-
tas”, lembra Mapê.

O evento em homenagem ao centená-
rio de Anayde Beiriz, citado por Mapê, foi 
promovido por meio de uma parceria en-
tre o Centro Cultural e Biblioteca Anayde 
Beiriz e o Sebo Cultural. O fórum contou 
com a participação de representantes do 
Centro de Educação, Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas e Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes, todos da Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB).

Se diante de uma sociedade conser-
vadora, como a da época em que Anayde 
viveu, ela já era alvo de preconceito e 
injúrias, mais à frente, no cinema e no 
teatro teve o seu perfil retratado de ma-
neira negativa e despudorada, mostrando 
um modo de vida totalmente adverso da 
realidade, já que Anayde era apenas uma 
moça inteligente, amante da poesia e sem 
qualquer malícia ou despudor, segundo 
narra a família.

O filme de Tisuka Yamasaki, “Parah-
yba Mulher Macho” (1983), por exemplo, 
provocou grande polêmica por causa das 
cenas de nudez, constrangendo a família 
Beiriz. Outro filme foi “Esperando João”, 
de Jomard Muniz de Brito, em Super-8, 
onde Anayde também aparece represen-
tada de forma pejorativa num poema de 
Eulajose Dias, inserido no roteiro da pelí-
cula, mais uma vez desagradando a famí-
lia Beiriz.

Só no documentário “Anayde Beiriz”, 
de Mabel Dias, é que se vislumbram da-
dos históricos mais fidedignos. No teatro, 
a peça “Anayde”, do teatrólogo Paulo 
Vieira, também desagradou a família da 
poetiza. “Tia Anayde não era tão avança-
da assim e a época em que viveu não pos-
sibilitava isso. Além disso, a minha avó 
era muito exigente, ao ponto de fechar a 
janela na cara de João Dantas, quando ele 
se esquecia do tempo e passava da hora 
em que deveria se despedir da noiva”, es-
clarece Ialmita Beiriz.

A memória de Anayde Beiriz aparece 
de forma positiva em várias homenagens, 
a exemplo da eternização do seu nome 
numa praça pública no Bairro de Man-
gabeira e da Escola Municipal Anayde 
Beiriz, na capital. Desde 2002, Anayde é 
mulher símbolo da Cadeira 21, da Acade-
mia Paraibana de Letras, e desde 2004 é 
Patrona da Cadeira 16 da Academia Femi-
nina de Letras e Artes da Paraíba. Anayde 
também foi escolhida como a segunda 
paraibana notável - Mulher da Paraíba 
no século XX, concurso realizado pelo 
Centro da Mulher 8 de Março, em 1999. 
Apesar de haver passado por um proces-
so de tombamento pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico da Paraíba 
(IPHAEP), a última casa em que Anayde 
morou, na Rua Santo Elias, no Centro da 
Capital, segundo informa sua sobrinha 
Ialmita, parece ter sofrido alterações em 
sua fachada, onde existia uma placa afixa-
da com os seguintes dizeres: “Meu sonho 

de felicidade: um amor absoluto, imutá-
vel, mais forte que as leis da vida e da 
própria natureza”.

Martonio Coutinho Beiriz, sobrinho de 
Anayde e irmão de Mapê Beiriz, ressalta 
dois aspectos com relação ao fato de ter 
uma tia como importante figura histórica, 
cuja trajetória é objeto de estudos acadê-
micos pelo Brasil afora. “Temos um lado 
positivo, porque qualquer pessoa se sente 
envaidecida quando vê que um parente 
próximo fez parte de algum fato históri-
co. Isso deixa a gente um pouco com um 
sentimento prazeroso e de felicidade. Por 
outro lado, a gente fica triste quando toma 
conhecimento do que fizeram contra ela, 
as agressões morais que ela e a família 
receberam, principalmente porque sabe-
mos que os fatos não são verdadeiros, são 
distorcidos. Houve muita ilação a respeito 
das histórias de Anayde”, afirma.

Ele deixa claro, pelo que pode obser-
var e tirar algumas conclusões a partir 
de comentários internos da família, que 
Anayde, apesar de ter um relacionamen-
to com João Dantas, não se metia com 
política. “O negócio dela era poesia, era 
seguir a profissão como professora, algo 
que ela amava. Por causa do relaciona-
mento que ela tinha, realmente teve um 
papel fundamental nessa revolução que 
as mulheres alcançaram, não só ela, mas 
tem outras mulheres famosas aqui na Pa-
raíba”, comenta.

Martonio Beiriz é filho de Antonio da 
Costa Beiriz, irmão de Anayde. Ele revela 
que tanto seu pai como seu avô, José da 
Costa Beiriz, foram funcionários do Jornal 
A União, seu avô como linotipista, e seu 
pai como primeiro escriturário. Na verda-
de, Antonio Beiriz assumiu essa função 
após o falecimento do pai em 1927, a con-
vite de Mardokeu Nacre, diretor do jornal. 
“Acho que deve ter uma foto de meu pai na 
galeria de A União. Eu vi isso lá há muito 
tempo. Minha mãe dizia que meu pai me 
levava para o jornal quando eu tinha dois 
anos de idade. Temos uma ligação mui-
to próxima com o Jornal A União, porque 
afinal de contas meu pai e meu avô foram 
de lá e fizeram história no jornal. Tem até 
uma passagem sobre Zé Beiriz, meu avô, 
que madrugava na gráfica de A União, em 
que dizia para o pessoal de lá: “Levanta e 
madruga que Deus te ajuda”, relata.

Ediana Maria Martins Beiriz, esposa 
de Martonio, revela um fato curioso: há 
90 anos, a família Beiriz vivenciou o ro-
mance entre Anayde Beiriz e João Dantas 
que, por fatalidade da vida, não chegou 
ao casamento como era previsto à época. 
Hoje, a história se repete, mas desta vez 
com um final feliz. As duas famílias, Bei-
riz e Dantas, voltam a se encontrar através 
do casamento entre os advogados Bruno 
Beiriz e Larrisa Dantas. Bruno é filho de 
Ediana e Martonio Beiriz. “No começo do 
próximo ano nasce um filho do casal, mar-
cando a junção das duas famílias. O que 
não pôde acontecer em 1930, já que, pelo 
que a gente observa na história, Anayde e 
Dantas teriam se casado, agora se concre-
tiza nas novas gerações das duas famílias. 
O amor de Anayde por João Dantas era 
grande. Mas, veja aí, como é que pode, 
muitos anos depois o amor junta nova-
mente as duas famílias”, observa.

“Meu sonho de 
felicidade: um 
amor absoluto, 
imutável, mais 
forte que as leis da 
vida e da própria 
natureza." 

Inscrição em placa afixada na 
fachada da casa onde Anayde 

morou, na capital

Foto: Acervo pessoal/Reprodução Edson Matos
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Poetisa, como Anayde Beiriz, 
a escritora Maria da Penha Beiriz 
Carneiro, define a tia como inteli-
gente e culta, pragmática, espon-
tânea e coerente, escritora de pen-
samentos claros e despojados. “De 
temperamento romântico e altivo, 
se dava inteira às coisas assumi-
das, dentre estas, a relação amoro-
sa com o advogado João Dantas, a 
qual foi às últimas consequências, 
morrendo tragicamente de próprio 
punho por ingestão de veneno, en-
tregando sua alma a Deus antes de 
expirar. Anayde, por assim dizer, 
sempre será um ícone, entre tantas 
paraibanas igualmente talentosas e 
empreendedoras”, ressalta Mapê.

Anayde nasceu em 18 de feve-
reiro de 1905 e era filha do funcio-
nário do jornal A União, José da 
Costa Beiriz, e de Maria Augusta 
Azevedo Beiriz. Do pai, dizem, 
herdou a inteligência, e da mãe, as 
virtudes. “A primeira filha de Maria 
Augusta e José Beiriz foi Anayde; 
depois, veio a minha mãe, Maria 
José, conhecida como Zezita; em 
seguida, Helena e Antonio. Minha 
mãe era mais nova que Anayde, e o 
caçula era Antonio Beiriz”, detalha 
Ialmita Beiriz Grise.

O registro mais antigo de um 
membro da família Beiriz no Bra-
sil data de 1755 quando da che-
gada do português José Gonçalves 
da Costa Beiriz, proveniente de 
Beiriz, uma zona suburbana da 
Póvoa de Varzim, em Portugal. 
José Gonçalves da Costa Beiriz se 
estabeleceu na Paraíba, onde ad-
quiriu terras, fundou um engenho 
de cana-de-açúcar e fixou-se com 
a família, dando origem ao povoa-
mento onde hoje está localizado o 
município de Guarabira, do qual é 
considerado fundador.

Anayde Beiriz completou seus 
estudos na Escola Normal, diplo-
mou-se em 1922, aos 17 anos, e 
lecionou para crianças e adultos 
na Colônia e Pescadores de Cabe-
delo. Ainda muito jovem, já reve-

lava sua vocação para a literatura. 
Não fosse a fatalidade dos aconte-
cimentos que sacudiram a Paraíba 
de 1930, Anayde teria avançado 
rumo a um futuro promissor de 
independência profissional e inte-
lectual, já que sempre se destacou 
nos estudos, sendo dona de com-
provados atributos de inteligência, 
além de, como poetisa, ser presen-
ça ativa no movimento intelectual 
e artístico da capital, com assídua 
participação nas tertúlias e nos 
saraus lítero-dançantes, além de 
colaborar com poesias, crônicas e 
contos na imprensa de então.

Nos saraus, principalmente os 
que aconteciam na residência do 
médico José Maciel, padrinho de 
Anayde, a poetisa recitava com es-
mero seus poemas e de outros au-
tores, sendo efusivamente aplaudi-
da. Em 1925, “a pantera dos olhos 
dormentes” - apelido atribuído por 
amigos a Anayde - foi a vencedora 
de um concurso de beleza promovi-

do pelo Correio da Manhã. Anayde 
também dançava muito bem.

Na plaquete “João Dantas e 
Anayde Beiriz, vidas diferentes 
e destinos iguais”, publicada em 
1995, a escritora Maria de Lourdes 
Luna escreve que Anayde Beiriz 
era de “estatura mediana, morena, 
olhos negros expressivos, lábios 
carnudos e nariz afilado. O con-
junto fisionômico não expressava 
formosura, entretanto, não passava 
despercebido. O penteado de pas-
tinha cobria-lhe parte da face es-
querda, como se pode cotejar com 
as fotografias. Vaidosa, vestia-se 
com bom gosto, dentro do estilo dos 
anos vinte, que tinha na melindrosa, 
de corpo inteiro e saia curta, o must 
da moda brasileira. Com elegância, 
equilibrava-se nos saltos Luiz XV e 
caminhava levitando, como se tives-
se asas nos pés”.

Segundo escreveu ainda Lour-
dinha Luna, Anayde recebeu, por 
mérito, “a condição de precursora 
do modernismo na Paraíba e muito 
teria feito se não tivesse sido arre-
batada, tão cedo, da trajetória das 
letras”.

A história de Anayde registra 
publicação na revista Era Nova, 
onde escreveu com lirismo que 
“o sol agonizava numa última he-
moptise de luz e o mar soluçando 
raivoso de saudade retrata as pe-
drarias rubentes que se estendem 
no leito do ocaso”. É preciso re-
gistrar que Anayde era extrema-

mente aplicada e disciplinada nos 
estudos e que sempre teve um bom 
aproveitamento durante o período 
escolar. Como professora, ela ensi-
nava as crianças durante o dia e os 
adultos no período noturno. Para a 
execução desse trabalho docente, 
tinha que se hospedar, durante a 
semana, na casa de uma tia, na 
cidade portuária de Cabedelo. Só 
ficava na casa dos pais aos sába-
dos e domingos. Anayde também 
habilitou-se em datilografia, um 
curso importante naquela época.

Ialmita Beiriz explica que sem-
pre tenta traçar um retrato fiel da 
tia, e não a personagem que foi 
feita às pressas por alguns histo-
riadores e cineastas. “Anayde era 
uma moça moderna e, em certas 
coisas, bem à frente do seu tempo. 
No entanto, mentem quando dizem 
que ela foi a primeira a usar cabe-
lo ‘à la garçonne’, na Paraíba. Na 
verdade, ela foi uma das primeiras, 
mas não tinha somente ela. Outras 
também usavam esse tipo de corte 
de cabelo. Um diferencial é que 
ela era muito inteligente, gostava 
de ler e escrever e frequentava 
saraus com os intelectuais da épo-
ca, onde predominava a presença 
masculina, e isso era considerado 
uma ousadia”, esclarece.

A sobrinha Ialmita revela que 
Anayde tinha um pensamento futu-
rista e já previa, na sua época, que 
um dia as pessoas iriam se comu-
nicar por meio de um telefone sem 
fio. José Joffily, no livro “Anayde: 
paixão e morte na Revolução de 
30” relata que Anayde demonstra-
va uma certa subversão, “ao decla-
mar poemas futuristas, com uma 
linguagem que desafiava os pre-
conceitos da sociedade da provín-
cia, sob o domínio do patriarcado, 
onde o espaço da mulher resumia-
se ao lar, missão ditada pelas revis-
tas da época”. No entanto, na poe-
sia, Anayde tinha como referencial 
o poeta Olavo Bilac, apesar de ser 
a única mulher entre os integrantes 
do grupo literário paraibano “Os 
Novos”, de influência modernista. 
Ainda segundo escreveu Joffily, 
Anayde era “uma mulher corajosa, 
ousada, independente intelectual-
mente e simpatizante da emancipa-
ção feminina”.

“Caminhava 
como se tivesse 
asas nos pés” 

Estilo melindrosa: 
Anayde vestia-se 
sempre com 
elegância e bom 
gosto, seguindo 
a moda ditada 
nos anos 1920. Era 
vaidosa e não passava 
despercebida, 
segundo relata a 
escritora Lurdinha 
Luna

A poetisa e professora 
era presença ativa no 
movimento intelectual 
e artístico da capital 
paraibana. Era também 
muito elogiada pela 
elegância e chegou a 
vencer concurso de beleza

“De temperamento 
romântico e altivo, 
se dava inteira às 
coisas assumidas, 
dentre estas, a 
relação amorosa 
com João Dantas, a 
qual foi às últimas 
consequências" 

Maria da Penha Beiriz  - Sobrinha

Foto: Acervo pessoal/Reprodução Edson Matos

Foto: Acervo pessoal/Reprodução Edson Matos
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A pesquisadora Marcilene Pe-
reira Barbosa, autora do trabalho 
de conclusão de curso (TCC), inti-
tulado “A Escrita de Si de Anayde 
Beiriz: tecendo corporeidades e 
subjetividades”, escreveu que as 
cartas trazem indícios de que, em-
bora sendo considerada uma mu-
lher ousada para a época, Anayde 
manteve em sua escrita amorosa 
um traço marcante de uma mu-
lher devota ao amor e, mesmo já 
convivendo com a imagem de 
transgressora, a mesma não dei-
xa de pontuar em suas linhas o 
discurso normatizador que pre-
valecia no seu meio social. Mar-
cilene se ancora, em sua tese, em 
trecho de carta de Anayde Beiriz 
para Heriberto Paiva, datada de 
04 de julho de 1926, e levada ao 
conhecimento público em citação 
do livro “Anayde Beiriz: Panthera 
dos Olhos Dormentes”, de Marcus 
Aranha, lançado em 2005, duran-
te o Centenário de Nascimento de 
Anayde. O livro de Aranha é con-
siderado o principal documento 
sobre o modo de ser de Anayde. 

O trecho da carta que norteia 
a análise de Marcilene Barbosa é 
o seguinte: “[...] Mas não me jul-
gues por isto differente das outras 
mulheres; há, em todas nós o mes-

mo instincto, a mesma animalidade 
primitiva, desenfreiada, numas, pela 
grosseria e desregramento dos apeti-
tes; contida, nobremente, em outras, 
pelas forças victoriosas da intelli-
gencia, da vontade, superiormente 
dirigida pela delicadeza innata dos 
sentimentos ou pelo poder selectico e 
dignificador da cultura. Não amamos 
num homem apenas a plástica ou o 
espírito: amamos o todo. Sim, meu 
Hery, nós, as mulheres, não temos 
meio terno no amor; não amamos as 
linhas, as formas, o espírito ou essa 
alguma cousa de indefinível que ar-
rasta vocês, homens, para um ente 
cuja posse é para vocês um sonho ou 
raia às lides do impossível. Não, meu 
Hery, não é assim que as mulheres 
amam. Amam na plenitude do ser e 
nesse sentimento concentram, por 
vezes, todas as forças da sua indivi-
dualidade physica ou moral...”

Acervo 
preservado

Ialmita Beiriz, sobrinha 
de Anayde, guarda 

fotografias, documentos 
e cartas escritas por sua 
tia ao longo da vida. O 

acervo já serviu de base 
para várias publicações e 

estudos acadêmicos

De acordo com informações de 
Ialmita Beiriz, Anayde tinha um 
caderno de anotações chamado 
Álbum de Confidências. Nele, era 
registrado o que Anayde pensava, 
por exemplo, sobre o casamento, o 
qual ela traduzia como “a escra-
vidão do amor para um só desti-
no: a prosaica descendência”. As 
anotações eram sempre na forma 
de perguntas e respostas, confor-
me segue: “O que te desanima? 
A certeza de envelhecer. O amor 
é um evangelho, que entender já 
não pode o coração de um velho”; 
“A quem dedicas o teu maior afe-
to? A mim mesma”; “Qual o teu 
melhor pensamento? Um amor que 
se faz saudade”; “O que maldizes 
da vida? A própria vida”; “O que 
mais te prende à vida? A incerteza 
do nada”. Detecta-se aí uma ex-
pressão poética de sentimentos e 
forma de ver a vida.

Apesar do diário de Anayde 
Beiriz, com as anotações de diver-
sas cartas que trocou com o então 
estudante de Medicina, Heriberto 
Paiva, que se tornaria oficial da Ma-
rinha do Brasil e que foi morar no 
Rio de Janeiro, Ialmita Beiriz deixa 
claro que o grande amor da vida de 
sua tia foi João Duarte Dantas. “O 
amor mesmo que eu considero, o 
amor forte, o mais adulto, foi o de 
João Dantas, porque com o outro,  
Heriberto Paiva, ela namorou pou-
cos dias. Em seguida, Heriberto 
foi embora para o Rio de Janeiro 
e eles ficaram se correspondendo. 
Depois, ele veio e passou mais 15 
dias aqui e foi só”, revela.

Com relação ao relacionamento 
com Heriberto Paiva, ele conheceu 
a professora durante férias na Pa-
raíba, mas o namoro foi reprovado 
pela família do rapaz, que era con-
servadora e da alta sociedade. Mes-
mo assim, eles insistiram e como 
Heriberto ainda estava cursando 
Medicina no Rio de Janeiro, o na-
moro seguiu em segredo e por car-
ta. O conteúdo das cartas trocadas 
com Heriberto Paiva foi objeto de 
estudos acadêmicos em universi-
dades, que revelaram uma mulher 
doce, apaixonada e sedutora. Com 
o rompimento definitivo do namoro, 
Anayde devolveu todas as cartas 
de Heriberto, mas antes as copiou 
em um caderno de anotações, que 
atualmente se encontra sob os cui-
dados de Ialmita Beiriz. Esse ca-
derno já serviu de suporte para vá-
rias pesquisas envolvendo diversas 
nuances da vida de Anayde Beiriz. 

A certidão de nascimento de Anayde, 
o diploma da Escola Normal e carta 

de João Dantas: documentos que 
contam a história da professora

O irmão Antonio, as irmãs Helena e Zezita Beiriz: família de Anayde tem origem portuguesa

José da Costa Beiriz e Maria Augusta de Azevedo, pais de Anayde Beiriz

No estudo, Marcilene acrescen-
ta que “embora Anayde Beiriz po-
sicione as mulheres em um mesmo 
território, fazendo com que as mes-
mas sejam narradas como tendo uma 
animalidade primitiva e desenfreada, 
logo em seguida, ela frisa que o ‘po-
der selectico e dignificador da cul-
tura’ é a única coisa que as diferen-
cia, ou seja, um corpo educado e/ou 
disciplinado é um corpo útil”. Ainda 
segundo argumenta a historiadora, “o 
amor sempre é contextualizado nas 
cartas de Beiriz como algo casto e 
doce, o qual deve ser separado dos 
desejos efêmeros, o sentimento ideal 
e verdadeiro não deve ser fugaz, mas 
quando sente que sua vida será com-
partilhada com Heriberto, o que fica 
registrado são outras faces, são ou-
tras carnes”.

Trecho de carta de Anayde Beiriz 
para Heriberto Paiva em 29 de setem-

bro de 1925, também extraído 
do livro de Marcus Aranha, 
comprova a constatação da pes-
quisadora: “... Não me creias 
uma mulher romântica, piedo-
sa, dessas que amam pacifica e 
sinceramente, mas sem intensi-
dade e sem ardor, essas mulhe-
res que sabem ser esposas, sa-
bem ser mães, mas não sabem 
ser amantes. Talvez preferisses 
que eu fosse desse número e se 
eu quisesse poderia parecer-
te sempre assim, mas eu não 
desejo enganar-te. Se chegar 
algum dia a ser tua, encontra-
rás em mim, a esposa, a mãe, a 
amiga, a irmã e, mais que tudo 
isso, encontrarás a amante, a 
mulher. Sei que não é bonito 
isso que te estou a dizer, mas a 
confiança que tenho em ti leva-
me a falar-te deste modo [...]”

“A gente deve saber um pouco de tudo”
Outra pesquisa em torno das cartas, 

conduzida por Mariza de Oliveira 
Pinheiro, intitulada “Anayde Bei-

riz e a escrita de si (Educação história e 
relações de gênero)” e apresentada como 
requisito parcial para obtenção do títu-
lo de Mestre em Educação, na Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte, 
mostra que Heriberto expressava nas 
suas missivas o enraizamento do concei-
to patriarcal e provinciano, comuns aos 
homens abastados e conservadores da 
época: “Amor: tenho apenas um receio. 
É que os teus serões litero-dançantes 
que te aproximam do meio social tu me 
esqueças; e, o afeto que me dedicas seja 
revertido em prol de outrem”.

Ela se defendia respondendo-lhe, em 
carta datada de 12 de julho de 1925: 
“Hery: deves pôr de parte esse teu re-
ceio, em se tratando dos serões lítero-
dançantes. Frequento-os desde alguns 
meses, e, até aqui, neles nada encon-
trei que me pudesse fazer esquecer-te. 

Aprendi a dançar, somente porque a gen-
te deve saber um pouco de tudo. Quanto à 
sociedade, eu aborreço-a; nada vejo que 
me possa prender a ela. A vida que eu 
almejo é bem diferente dessa existência 
inútil e vazia que poderia encontrar ao 
lado desses ridículos meio-homens que 
são os nossos almofadinhas. Sonho uma 
vida tranquila, sem preocupações e sem 
tristezas, ao teu lado, numa casinha pe-
quena, cheia de flores, longe dos olhares 
invejosos dos hipócritas e dos maus. En-
tão eu acreditaria que a felicidade exis-
tia para mim. Os Novos tratam-me com 
respeito e demasiada gentileza; talvez 
isto seja devido em grande parte, a ser 
eu a única moça que faz parte do grupo; 
quanto a mim, trato-os com delicadeza, 
mas não sem essa reserva que não permi-
te liberdades, nem certos gracejos”.

Em outra carta, datada de 10 de 
agosto de 1925, Anayde mostra sua mo-
vimentação no universo literário. “Escu-
ta meu amor: quando te escrevi aquela 

carta, estava sobrecarregada de trabalho 
se não pesado, pelo menos extenuante. 
Sei meu Hery, que o amor está acima de 
todos os deveres, de todos os compro-
missos, de tudo afinal. Mas, acho tam-
bém que a gente deve sempre cumprir 
o que promete; e eu prometera naquela 
semana escrever um conto para a revis-
ta paraense: Belém Nova e outra para a 
Pilhéria, do Recife; tinha, além disso, de 
colaborar na página literária do O Jornal 
e de comparecer a uma festa dos Novos. 
Recebera, além disso, um pedido de co-
laboração para a Era Nova e outro para o 
Jornal do Recife”. 

É importante citar trecho de carta es-
crita para Anayde por João Dantas quan-
do estava preso na Casa de Detenção do 
Recife. O que está escrito revela a si-
tuação do casal naquele momento difícil 
e mostra a preocupação de Dantas com 
Anayde, quando ele afirma o seguinte: 
“Apesar de desejar que evites sair à rua, 
tanto pelo risco a que te expões como pela 

exploração que poderão fazer em torno de 
ti esses repelentes pasquinheiros do Diá-
rio da Manhã, sou compelido a pedir-te 
que leves esta à casa de minha irmã. Vai 
com cautela, repara se a casa está vigiada, 
o que é de supor, e prepara um pretexto 
qualquer, caso te interpele algum secre-
ta da polícia. Leva esta dentro da meia, 
sob a liga, ou presa à calça ou dentro do 
sapato”.

Joacil de Brito Pereira, que em 2002, 
então presidente da Academia Paraibana 
de Letras (APL) publicou artigo na edi-
ção Nº 26 de “O Titono”, informativo da 
instituição, escreveu sobre a escolha de 
Anayde Beiriz para figurar na galeria das 
Mulheres Símbolos Nº 21, que a professo-
ra e poetiza que conquistou o coração de 
João Duarte Dantas, deixou registrada, no 
seu Diário, essas significativa confissão: 
“A alternativa é o traço predominante do 
meu caráter, porém na minha vida, o mais 
doloroso é saber-me impotente para ven-
cer o meu destino”.

Fotos: Acervo pessoal/Reprodução Edson Matos

Foto: Edson Matos
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Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%, segundo pesquisa

IBGE: obesidade aumenta na 
população com mais de 20 anos

Entre 2003 e 2019, a 
proporção de obesos na po-
pulação com 20 anos ou mais 
de idade do país mais que 
dobrou, passando de 12,2% 
para 26,8%. No período, a 
obesidade feminina passou 
de 14,5% para 30,2% e se 
manteve acima da masculi-
na, que subiu de 9,6% para 
22,8%.

Já a proporção de pes-
soas com excesso de peso na 
população com 20 anos ou 
mais de idade subiu de 43,3% 
para 61,7% nos mesmos 17 
anos. Entre os homens, foi 
de 43,3% para 60% e, entre 
as mulheres, de 43,2% para 
63,3%.

Os dados constam do 
segundo volume da Pesqui-
sa Nacional de Saúde 2019, 
e foram divulgados ontem 
(21), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Em 2019, uma em cada 
quatro pessoas de 18 anos 
ou mais de idade no Brasil 
estava obesa, o equivalente a 
41 milhões de pessoas. Eram 
29,5% das mulheres e 21,8% 
dos homens.

Já o excesso de peso 
atingia 60,3% da população 
de 18 anos ou mais de ida-
de, o que corresponde a 96 
milhões de pessoas, sendo 
62,6% das mulheres e 57,5% 
dos homens.

O excesso de peso tam-
bém ocorria em 19,4% dos 
adolescentes de 15 a 17 anos 
de idade, o que corresponde 
a um total estimado em 1,8 
milhão de pessoas, sendo 
22,9% de moças e 16% dos 
rapazes. A obesidade atingia 
6,7% dos adolescentes: 8% 
no sexo feminino e 5,4 % no 
sexo masculino.

Para a responsável pela 
pesquisa, a analista Flávia 
Vinhaes, as causas para o 
excesso de peso e a obesi-
dade são a baixa qualidade 

da alimentação do brasileiro 
e a escassez de atividades 
físicas. “Faltam políticas pú-
blicas estruturadas de com-
bate à obesidade e ao excesso 
de peso, como o incentivo à 
ingestão de alimentos sau-
dáveis e à prática esportiva”, 
indica.

É considerado como 
excesso de peso o índice de 
massa corporal (IMC) maior 
do que 25. A pessoa obesa 
tem IMC maior do que 30. 
O IMC é calculado pelo peso 
em quilograma dividido pelo 
quadrado da altura em me-
tro.

Segundo o IBGE, a pre-
valência de déficit de peso 
em adultos com 18 ou mais 
anos de idade foi de 1,6%, 
(1,7% para homens e 1,5% 
para mulheres), ficando, por-
tanto, bem abaixo do limite 
de 5% fixado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
como indicativo de exposição 
da população adulta à des-
nutrição.

Como é a primeira vez que o 
IBGE faz esse tipo de avaliação, a 

gente ainda não tem uma forma de 
avaliar se houve evolução ou não 
nessa pontuação. A gente, agora, 

está trabalhando numa linha de base 
que é esse 5,9 

Bruno Bocchini
Agência Brasil

No período analisado, o resultado negativo do setor foi puxado principalmente pela queda nas viagens aéreas 

Em 2020

Faturamento do setor de 
turismo cai 33,6% no país 

O faturamento do se-
tor de turismo no Brasil foi 
de R$ 70,4 bilhões no acu-
mulado de janeiro a agosto 
de 2020, resultado que re-
presenta uma redução de 
33,6% em comparação a 
igual período de 2019. O 
levantamento, divulgado 
ontem (21), é da Fecomer-
cio-SP, baseado em dados do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

No período analisado, 
o resultado negativo do 

setor foi puxado princi-
palmente pela queda nas 
viagens aéreas (retração 
de 68,8%) e pelos serviços 
de hospedagem e alimenta-
ção (diminuição de 43,2%). 
Atividades culturais, re-
creativas e esportivas tam-
bém apresentaram redu-
ção relevante, de 33,3%, de 
janeiro a agosto de 2020.

“Apesar dos resulta-
dos, o setor tem motivos 
para ficar mais otimista 
com os próximos meses: 
além da saída gradativa 
do isolamento, como se viu 
nos feriados nacionais de 

setembro e outubro, mui-
tas operadoras de turismo 
brasileiras já têm pacotes 
fechados para o primeiro 
semestre de 2021”, desta-
cou a Fecomercio-SP.

A entidade ressaltou, 
no entanto, que os empre-
sários do setor devem ser 
transparentes com seus 
clientes sobre as condi-
ções das viagens, infor-
mando as condições das 
operações de restaurantes, 
comércio e serviços, as-
sim como sobre a estrutu-
ra médica disponível em 
cada destino.

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil

Atenção Primária à Saúde
Em 2019, pela primeira vez a 

Pesquisa Nacional de Saúde coletou 
informações sobre a Atenção Primária 
à Saúde (APS). O questionário foi apli-
cado aos moradores com 18 anos ou 
mais de idade que tiveram pelo menos 
dois atendimentos com o mesmo mé-
dico em unidades básicas de saúde ou 
unidades de saúde da família. A meta 
era avaliar o cuidado médico prestado 
nessas unidades.

No ano passado, 17,3 milhões de 
pessoas de 18 anos ou mais de idade 
utilizaram algum serviço da Atenção 
Primária à Saúde, nos seis meses an-
teriores à data da entrevista, em mais 
de um atendimento médico.

As respostas dos questionários 
receberam valores que foram usados 
para se calcular o escore geral da 
APS, que varia de 0 a 10. Segundo 
o IBGE, um escore igual ou superior 
a 6,6 aponta excelente qualidade de 
atenção primária à saúde. O escore 
geral da Atenção Primária à Saúde 
obtido na pesquisa no Brasil foi de 5,9.

Para o IBGE, um resultado abaixo 
de 6,6 significa baixa classificação e 
revela serviços com baixa presença 
de atributos da APS, como a facilidade 
para utilizar os serviços de saúde; a 
regularidade do serviço de saúde e a 
relação humanizada entre equipe de 
saúde e pacientes; a capacidade de 
garantir a continuidade da atenção 
ao paciente; a orientação familiar e 
comunitária.

“Como é a primeira vez que o 
IBGE faz esse tipo de avaliação, a 
gente ainda não tem uma forma de 
avaliar se houve evolução ou não 

nessa pontuação. A gente, agora, está 
trabalhando numa linha de base que 
é esse 5,9”, disse a responsável pela 
pesquisa.

Pontuação
Ao todo, 69,9% das pessoas de 18 

anos ou mais de idade que utilizaram 
algum serviço da Atenção Primária à 
Saúde, nos últimos seis meses anterio-
res à data da entrevista, eram mulhe-
res; 60,9% das pessoas eram pretas 
ou pardas; 65% tinham cônjuges; e 
35,8%, 40 a 59 anos de idade.

Os homens pontuaram a APS com 
5,9 e as mulheres, com 5,8. Entre os 
mais jovens (18 a 39 anos) o escore 
ficou em 5,6 e, entre os mais velhos 
(60 anos ou mais de idade), 6,1.

No país, 53,8% dos usuários de 
APS não tinham uma ocupação, sendo 
que 64,7% tinham renda domiciliar 
per capita inferior a um salário mínimo 
e 32,3%, e se inseriam na faixa de 1 
a 3 salários mínimos. As pessoas não 
ocupadas pontuaram 5,9 e as ocupa-
das, 5,8.

Das pessoas de 18 anos ou mais 
de idade que se consultaram com o 
mesmo médico pelo menos duas ve-
zes, em unidades básicas de saúde, 
nos seis meses anteriores à entrevista, 
94,4% não tinham plano de saúde. 
Sua avaliação dos atributos da APS 
teve nota 5,9.

Os moradores cujos domicílios 
eram cadastrados na unidade de 
saúde atribuíram um escore geral 
de 6. Já os moradores de lares não 
cadastrados avaliaram a APS com es-
core geral de 5,5. Entre aqueles que 
receberam pelo menos uma visita de 
algum agente comunitário ou mem-
bro da equipe de saúde, o escore foi 
6,1, e para os que nunca receberam 
qualquer visita destes profissionais, o 
escore foi de 5,7.

No Brasil, o motivo mais frequente 
da procura por atendimento médi-
co foi doença ou outro problema de 
saúde ou continuação de tratamento 
(52,5%), vindo, a seguir, exames pe-
riódicos (40,2%).

Foto: Ortilo Antonio

A crise provocada pela 
pandemia da covid-19 pode 
fazer com que a oferta de va-
gas temporárias no comércio 
para o período das festas de 
natal e fim de ano seja me-
nor desde 2015, estima a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC).

Segundo a CNC, neste 
fim de ano, o comércio deverá 
contratar 70,7 mil trabalhado-
res temporários para atender 
ao aumento sazonal das ven-
das. O número é 19,7% menor 
do que o registrado em 2019 
(88 mil). O natal é a principal 
data comemorativa do varejo 
e deve movimentar R$ 37,5 
bilhões em 2020.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, disse que, 
mesmo impulsionado pelo e-
commerce (comércio eletrô-
nico), o varejo ainda sente os 
efeitos das condições de con-
sumo em meio à pandemia. 

Ele destacou que a intensifica-
ção das ações de venda on line 
tem ajudado na recuperação 
gradual do varejo nos últimos 
meses e também será um dos 
impulsionadores das vendas 
para o natal. “Porém, apesar 
de o comércio eletrônico ter 
crescido bastante, as vendas 
em shopping centers vêm re-
gistrando retração, e isso im-
pacta diretamente no número 
de temporários contratados, 
em especial os vendedores.”

As lojas de roupas e cal-
çados, que historicamente res-
pondem pela maior parte dos 
empregos temporários neste 
período do ano, deverão ofer-
tar 30,7 mil vagas em 2020. 
Segundo o economista Fabio 
Bentes, responsável pelo es-
tudo da CNC, o total equivale 
a pouco mais da metade dos 
59,2 mil postos de trabalho 
criados em 2019.

“Esse ramo do varejo 
vem apresentando mais di-
ficuldades para recuperar o 
nível de vendas anterior ao iní-
cio do surto de covid-19”, disse 

Bentes. Somados ao ramo de 
vestuário, as lojas de artigos 
de uso pessoal e doméstico 
(13,7 mil) e os hipermercados  
e supermercados (13,4 mil) 
deverão responder por quase 
82% das vagas oferecidas pelo 
varejo no Natal.

Remuneração aumenta
A CNC estimou em  R$ 

1.319 o salário médio de ad-
missão para as vagas tempo-
rárias no Natal, 4,6% acima da 
remuneração para esse tipo 
de emprego no ano passado. 
Os maiores salários são espe-
rados nas lojas especializadas 
em produtos de informática 
e comunicação (R$ 1.618) 
e de artigos farmacêuticos, 
perfumaria e cosméticos (R$ 
1.602). Tais segmentos, con-
tudo, deverão responder por 
apenas 7% das vagas.

Fábio Bentes ressaltou 
que a taxa de efetivação dos 
temporários após as festas de 
Natal e fim de ano deverá ser 
a menor dos últimos quatro 
anos. 

Pandemia pode reduzir as 
vagas temporárias no Natal
Douglas Corrêa 
Agência Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para a Prefeitura Municipal de Areia-Pb.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00027/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00343/2020 - 21.10.2020–

MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA – R$ 39.210,00; CT Nº 
00344/2020 - 21.10.20 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME – R$ 
8.061,99; CT Nº 00345/2020 - 21.10.20 -A N Q GONCALVES JUNIOR – R$ 21.334,98; CT Nº 
00346/2020 - 21.10.20 -.INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - R$ 1.380,00.

PREFEIRUTA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE DESERTO –TP00013/2020

A Comissão Permanente de Licitação – Areia/PB., torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que foi declarado DESERTO, pelonão comparecimento de licitante, a TOMADA DE 
PREÇOSnº 00013/2020, objeto: Pavimentação em Paralelepípedos de vias no Distrito de Cepilho, 
Distrito de Mata Limpa e Acessos aos Sítios Gitó e Gogó - Areia/Pb.., conforme Memorial Descri-
tivo/Termo de Referência do referido Edital. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
comissaolic2017@gmail.com.

Areia, 21de outubro de 2020
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA

(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)
ERRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020

A Câmara Municipal de Alhandra, localizada na Praça Nossa Senhora da Assunção n.º 06 - 
Centro -  Alhandra/PB, através do presidente da Comissão Permanente de Licitação, constituída 
pela Portaria n.001/2020 de 27 de Julho de 2020, faz saber a todos os interessados, da presente 
chamada pública, na forma disciplinada no Artigo 24, Inciso X, da Lei n° 8.666/93 e alterações pos-
teriores que tem por finalidade Aquisição de imóvel (terreno) para as futuras instalações da escola 
legislativa, Garagem e arquivo do legislativo. As propostas deverão ser protocoladas na Câmara 
Municipal de Alhandra-PB, até o dia 26/10/2020 as 12:00hs. O edital e anexos serão disponíveis no 
sitio oficial da Câmara Municipal: http://www.cmalhandra.pb.gov.br/ ou na sala da CPL no endereço 
acima descrito, nos horários de 08h00min: às 12h00min.

Alhandra 09 de outubro de 2019.
Onde Lê-se Alhandra 09 de outubro de 2019, Leia-se Alhandra 09 de outubro de 2020.

JOSÉ MARIA RODRIGUÊS DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médicos e Equipamentos Hospitalares para melhor 
atender as demandas do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00100/2020 - 20.10.20 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
57.919,00; CT Nº 00101/2020 - 20.10.20 - C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 3.360,00; CT Nº 
00102/2020 - 20.10.20 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 12.040,65; CT Nº 00103/2020 - 20.10.20 
- PHOSPODONT LTDA - R$ 53.482,13; CT Nº 00104/2020 - 20.10.20 - NNMED DISTRIB. IMP. 
EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 30.558,24.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A PAVI-

MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS NO DISTRITO DE MORORO, MUNICÍPIO 
DE BARRA DE SANTANTA-PB, CONTRATO DE REPASSE NR 1052493-24/2018 - SINCONV NR 
866178/2018 / MCIDADES. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2019. ADITA-
MENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 04501/2019 - TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP 
- CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 3º Aditivo - acréscimo de R$ 50.294,14. ASSINATURA: 19.10.20

Barra de Santana – PB, 19 de Outubro de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A PAVI-

MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS NO DISTRITO DE MORORO, MUNICÍPIO 
DE BARRA DE SANTANTA-PB, CONTRATO DE REPASSE NR 1052493-24/2018 - SINCONV NR 
866178/2018 / MCIDADES. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2019. ADITA-
MENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 04501/2019 - TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - 
CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 07.08.20

Barra de Santana – PB, 07 de Agosto de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, através do 

pregoeiro oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PU-
BLICO o ADIAMENTO do Pregão Presencial nº 00010/2020, marcado para 28/10/2020, ás 09h30min, 
tendo em vista algumas alterações que será realizada no presente edital, fica adiada “SINE DIE”.

Barra de Santana – PB, 21 de Outubro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Municipal de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2020, que objetiva: Aquisição 
de materiais desportivos, para o desenvolvimento de praticas esportivas saudáveis, realizados nas 
unidades escolares municipais, apoiando o Esporte Educacional e atendendo as competições e 
os eventos realizados; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: META 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 24.099,00.

Conde - PB, 20 de Outubro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para recrutamento e encaminhamento de candidatos às 

vagas para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Conde/PB. A taxa de administração 
será de R$ 43,00 (quarenta e três reais) por estagiário/mês contratado. No valor apresentado 
já estão incluídos todos os custos, taxas de administração, materiais e mão–de–obra a serem 
empresgados, seguros contra acidentes pessoais para Morte e Invalidez Permanente e outors 
necessários ao cumprimento do Programa Estágio. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licita-
ção nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos próprios do município de conde: 20600 Secretaria 
municipal de administração 04 Administração 122 Administração geral 0011 Cidade unida por 
uma administração eficiente 2012 Manut das ativ da Sec Municipal de Administração 3390390000 
Outros ser. de terç. pessoa jurídica 001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 05/10/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00068/2020 - 06.10.20 - CENTRO DE 
INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - R$ 14.480,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de veículos, tipo ônibus rural escolar, para atender as necessidades de 

transporte diário dos estudantes das Escolas públicas de Conde. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preços nº AD00006/2020 - Ata de Registro de Preços nº 00011/2019, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00011/2019, realizado pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
21400 Secretaria Municipal de Educação 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0025 Cidade Unida 
por nós – MDE 2029 Manutenção das Atividades do Ensino fundamental – MDE 4490520000 Equi-
pamentos e Material Permanente 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Edu-
cação. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conde e: CT Nº 00182/2020 - 21.10.20 - SAN MARINO ONIBUS LTDA - R$ 548.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2020. OBJETO: Aquisição de Mascaras para 

proteção facial em duas camadas de tecido, com elástico de 6mm, com logomarca estampada, 
destinada a distribuição com a população para prevenção ao COVID–19, pela Secretaria Municipal de 
Saúde do município de Curral velho–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 
e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/10/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00005/2020

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 DP00005/2020, 
que objetiva: Aquisição de Mascaras para proteção facial em duas camadas de tecido, com elástico 
de 6mm, com logomarca estampada, destinada a distribuição com a população para prevenção 
ao COVID–19, pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Curral velho–PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL 
EIRELI - R$ 9.800,00.

Curral Velho - PB, 13 de Outubro de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 25010/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE HOR-
TIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVACNPJ: 00.821.449/0001-10Valor: 
R$ 17.223,50 (dezessete mil, duzentos e vinte três e cinquenta centavos)EDNALDO ARAUJO DE-
RIVADOS DE FRUTASCNPJ: 09.600.517/0001-96Valor: R$ 19.775,00 (dezenove mil, setecentos 
e setenta e cinco reais)

Campina Grande - PB, 21 de Outubro de 2020
MAESIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 25013/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃODE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS, BONÉS, CALÇAS E 
COLETES), PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVACNPJ: 
11.886.312.0001-60 Valor: R$ 9.570,80  (Nove mil quinhentos e setenta reais e oitenta centavos)UZE 
BRINDES E UNIFORMES LTDACNPJ: 15.348.142/0001-11Valor: R$ 700.00 (setecentos reais)AGS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 30.712.427/0001-83Valor: R$ 3.248,00 (três mil duzentos e 
quarenta e oito reais)Total de  R$ 13.518,80 (treze mil quinhentos e dezoito reaise oitenta centavos)

Campina Grande - PB, 15 de Outubro de 2020
MAESIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10015/2020

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que está CANCELADA a licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10015/2020, do tipo Menor Preço, cujo objetivo é aCONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE SOROLOGICO COM EQUI-
PAMENTO DISPONIVEL POR (60 DIAS) PARA COVID 19, que ocorreria dia03 de novembro de 
2020 às 14h30min. Em virtude da necessidade de readequação do instrumento convocatório para 
melhor atendimento das necessidades administrativas. Maiores informações através do telefone 
(83) 3359-1100, no horário das 08h00min às 12h00min.

Congo - PB, 21 de outubro de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMDA DE PREÇOS Nº 013/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de seu Presidente da CPL, tornar público para conhe-

cimento dos interessados que a pessoa jurídica: Limpcar Nogueira Ambiental Coleta de Residuos 
Ltda, CNPJ: 10.507.466/0001-31, Rua Ananias Gadelha, Nº 95, Sala 01-B, Bairro Centro, Cidade: 
Sousa/PB,protocolou no dia 20/10/2020, um recurso administrativo contra o julgamento da CPL que 
desclassificou sua proposta de preços (Vide parecer do setor de engenharia), referente a Tomada 
de PreçosNº 013/2020.Cópia do recurso da limpcar: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-
-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: coremascpl.recurso@gmail.com. 
Os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze 
horas) para maiores esclarecimentos.Está publicação atende o inciso 3º, Art. 109 da Lei 8.666/93.

Coremas/PB, 20 de outubro de 2020.
GildemarcosDiogenes Gurgel

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2020

Objeto: Contratação de um veículo tipo VAN, com motorista, com capacidade mínima para 15 
passageiros, para executar serviços de transporte de pessoas doentes para realização de exames 
e procedimentos médicos na cidade de João Pessoa. Ficam convocados os licitantes: ALUYLSON 
PESSOA DOS SANTOS EIRELI ME, CIMARA FELIPE DA SILVA 13916445499, DNA SERVIÇOS, 
ENTRETENIMENTOS, PROM. E LOCAÇÕES LTDA, GUARATAN LOCACAO, TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA e JOSENILDO GOMES CARDOSO, para a sessão pública de continuidade do cer-
tame, que se realizará às 09:00 horas do dia 26/10/2020, na sala da CPL, na Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês – PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058. Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.

Dona Inês/PB, 21 de Outubro de 2020.
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO
 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de equipa-
mentos de informática para o Fundo de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MULTIFORTE COM. E SUP. DE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 
14.402.647/0001-54 - R$ 14.900,00; A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI – CNPJ:20.903.036/0001-
92 - R$ 6.015,00.

Damião - PB, 14 de Outubro de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 0001/2020. OBJETO: Aquisição de equipamentos de informá-

tica para o Fundo de Saúde deste Município. 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: MULTIFORTE COM. E SUP. DE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 14.402.647/0001-54; 
A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI – CNPJ:20.903.036/0001-92. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635-1013.

Damião - PB, 14 de Outubro de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 013.2020

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica no Distrito 
de Pipriri, de acordo Termo de Referência.

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

requisitos de habilitação
EMPRESA INABILITADA:
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 03.11.2020, às 10h00min, 
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, 21 de outubro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO, de nº 00002.2020, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 20/10/2020, 
respectivamente, no valor total de R$ 3.555.463,69 – (Três Milhões Quinhentos e Cinquenta e Cinco 
Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos), em favor da empresa 
AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA– inscrita no CNPJ sob o nº 23.587.584/0001-49, que 
tem como objetivo, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE 
PREFEITO JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAIC - GUARABIRA/PB. Fica 
a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos 
termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 21 de outubro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE RATIFICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de um veículo, tipo 07 lugares, 0Km para ficar a disposição da Secretaria 
de Educação, Esporte e Turismo do Município de Igaracy/PB. , FUNDAMENTO LEGAL Publicou 
no DOE de 21/10/2020, pág,32. Jornal A união pág 19 publicações Pregão Presencial n°0002/2020 
Leia-se Pregão Eletrônico nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 
09.000 - Secretaria de Educação - 12 3 68 1016 1040 Aquisição de Veículo para a Secretaria de 
Educação; Elemento de despesa 277 449052 00 125 - Equipamento e Material Permanente. 12 
368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 326 4490.52 00 111 EDQUI-
PAMENTO E MATERIAL PERMANENTE; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00089/2020 - 21.10.20 – RIO 
VALE AUTOMOTORES LTDA CNPJ   00.585.424/0001-65 - R$ 97.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 033/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 033/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso II do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa WASKYS DE MELO RODRIGUES(MEI), 
CNPJ nº 30.896.103/0001-42.

OBJETO: Aquisição de fardamento, para os Agentes de Saúde, Agentes de Endemias e funcio-
nário que atuam na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 15.080,00 (Quinze mil e oitenta reais).
FONTES DE RECURSOS: CUSTEIO e FUS. 

Ingá(PB), 20 de outubro de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 143/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: WASKYS DE MELO RODRIGUES(MEI), CNPJ nº 30.896.103/0001-42.
OBJETO: Aquisição de fardamento, para os Agentes de Saúde, Agentes de Endemias e funcio-

nário que atuam na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 15.080,00 (Quinze mil e oitenta reais).
FONTES DE RECURSOS: CUSTEIO e FUS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 20 de outubro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 09:00 horas do dia 06 de novembro de 2020, lici-
tação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa para 
os serviços de conclusão do Campo de Futebol no município de Imaculada-PB. Recursos através 
do Contrato de Rapasse nº 895605/2019/MC/CAIXA com contrapartida do Município. Fundamento 
legal. Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 21 de outubro de 2020.
Gleiton Carmo Silvestre

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.07.010/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3096/2019/SEINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2899/2019/SEINFRA

A PREFEITURA MUNICPAL DE JOÃO PESSOA, por intermédio da SECRETARIA DE INFRA-
-ESTRUTURA – SEINFRA / PMJP,    neste ato representada pela Secretária de Infra-Estrutura 
Sachenka Bandeira da Hora,  tendo em vista o que consta nos autos dos Processos nºs 3096/2019/
SEINFRA e 2899/2019/SEINFRA, e com base no Art. 49 da Lei 8.666/1993 decide REVOGAR O 
PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, Concorrência Pública Nº 07.010/2019, tendo como 
objeto a  Contratação de empresa especializada para execução de Ponte de Estrutura Mista em 
Concreto Armado e Estrutura Metálica e elevação de greide, localizada na Rua Brasilino Alves 
Nóbrega, no Bairro Cuiá, João Pessoa – Pb, pela seguinte motivação:

CONSIDERANDO a Desistência de assinatura do Contrato por parte do licitante vencedor, 
constantes no Processo Administrativo nº 2020/068482; 

CONSIDERANDO o aviso de Convocação do Segundo Colocado no procedimento licitatório, 
publicados no DOU, DOE e jornal do dia 21/09/2020, onde não houve manifestação por parte da 
licitante classificada em segundo lugar;

CONSIDERANDO o aviso de Convocação do Terceiro Colocado no procedimento licitatório, 

publicados no DOU do dia 02/10/2020 e no  DOE e jornal do dia 03/10/2020, onde não houve 
manifestação por parte da licitante classificada em terceiro lugar;

CONSIDERANDO que não havia mais nenhum licitante classificado no presente procedimento 
licitatório;

REVOGA-SE, pois, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.010/2019, já que ficou demonstrado o 
desinteresse por parte dos licitantes participantes do presente procedimento licitatório determinando-
-se a abertura, pela Diretoria de Obras/SEINFRA, de novo procedimento licitatório com o mesmo 
objeto em detrimento da aplicação da Lei 8.666/1993.

Retornem-se os autos à Comissão Setorial de Licitação – CSL/SEINFRA para fins de publicação 
do presente Ato.  Após, arquivem-se.

João Pessoa, 20 de outubro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra-Estrutura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE FORMAÇÃO DA LISTA CURTA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SBQC Nº 91001/2020 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Progra-
ma “João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.561/2020, de 05 de 
setembro de 2020, torna público, para conhecimento dos interessados, A FORMAÇÃO DA LISTA 
CURTA DE CONSULTORES referente à MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE da Seleção Baseada 
na Qualidade e no Custo – SBQC N° 91001/2020, que tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO 
COMPLEXO BEIRA RIO - CBR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (PROGRAMA JOÃO PESSOA 
SUSTENTÁVEL), FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/
OC-BR (BR-L 1421)”, estabelecida conforme Relatório de Formação de Lista Curta elaborado pela 
Comissão de Avaliação Técnica instituída pela Portaria nº 226/2020, de 13 de março de 2020, 
publicada no Semanário Oficial do Município de João Pessoa de nº 1728, em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores financiados 
pela Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (GN 2350-15), com amparo na Lei Federal 
nº 8.666/1993 e legislação correlata. Conforme estabelecem os Itens 2.13 e 2.14 da GN-2350-15, 
serão remetidas às empresas que compõem a lista curta a Solicitação de Propostas (SDP), com novo 
Termo de Referência e Novo Orçamento Estimativo, em prosseguimento ao certame de SBQC nº 
91001/2020. As propostas técnicas e comerciais deverão ser apresentadas conforme estabelecido na 
Solicitação de Propostas (SDP), até o dia 07/12/2020. No dia 08/12/2020 às 10:00h, será realizada 
a reunião de abertura das Propostas Técnicas por VIDEOCONFERÊNCIA, que será transmitida ao 
vivo através da Plataforma Youtube.com, e disponibilizada para acompanhamento dos interessados 
no Canal Oficial do Programa João Pessoa Sustentável, link: https://www.youtube.com/channel/
UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ. Qualquer proposta entregue posteriormente à data de 25/06/2020 
não será recebida. A Nova Solicitação de Propostas (SDP) e demais documentos relativos ao certame 
também estão disponíveis para as licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do 
Município de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4533. 
Qualquer informação referente ao certame será prestada através do link acima citado.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRU-
ÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO BEIRA RIO - CBR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA (PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL), FINANCIADO COM RECURSOS DO 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421).”

REFERÊNCIA Nº SBQC Nº 01/2019
LISTA CURTA DE CONSULTORES:
CONSÓRCIO SETEC / ARCHITECTUS / JWURBANA
CONSÓRCIO TPF / ARCO / ENGECORPS
CONSÓRCIO COBRAPE / TRACTEBEL
CONSÓRCIO QUANTA/TECHNE
CONSÓRCIO IDOM / BOLDARINI
CONSÓRCIO ENGECONSULT / TECGEO

João Pessoa, 21 de outubro de 2020.
Vandeivi Amâncio

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 PROCESSO Nº. 04.511/2019 INEXIGIBILIDADE 

Nº 10.001/2019 CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.001/2019
Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, A FIM DE 
ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS PACTUADOS.

Com base nas informações constantes no Processo nº.04.511/2019, referente à Inexigibilidade 
nº 10.001/2019-Chamamento Público nº.10.001/2019, com base no Relatório Conclusivo emitido 
pela Comissão Setorial de Licitação e Assessoria Jurídica e ratificado pelo Parecer Técnico da 
Diretoria de Regulação da SMS, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores,RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor da empresa:CENTRO 
PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME – HOSPITAL DA VISÃO, inscrita 
no CNPJ sob o nº.12.646.171/0001-71, perfazendo o valor total anual de R$ 86.940,00(Oitenta e 
seis mil, novecentos e quarenta reais),credenciada para a prestação dos serviços em referência, 
fundamentada nos Arts.37, 196 e 197 da Constituição Federal, no Art. 24 da Lei nº 8.080/90 e no 
Art. 25, caput, da Lei 8.666/93, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 21 de outubro de 2020.
ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário de Saúde do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09077/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09035/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2020/010167
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, MONTAGEM E 
ENCADERNAÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA EDUCAR PRA VALER.

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 09035/2020, 
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: EDITORA E GRÁFICA META LTDA CNPJ: 05.548.063/0001-09 FONE/FAX: (83) 
3221-3517 END.: Avenida Senador João Lira, 29, Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba CEP: 58015-
150 EMAIL: egmgrafica@uol.com.br

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

TOTAL MARCA

LOTE/GRUPO II

1 Unid.

IMPRESSÃO COLO-
RIDA

FRENTE E VERSO
Impressão a laser colo-
rida, frente e verso, em 
papel (210mmx297mm) 
na cor extra branco al-
calino, miolo papel sulfi-

te 90g formato A4.
(Artes variadas a serem 
entregues pela contra-
tante em formato PDF)

388.178
R$ 0,06 

(Seis cen-
tavos).

R$ 23.290,68 
(Vinte e três 
mil, duzentos 

e noventa 
reais e ses-
senta e oito 
centavos).

EGM

2 Unid.

IMPRESSÃO COLO-
RIDA

FRENTE
CAPA

Impressão a las-er fren-
te, colorida em papel 
(210mm X 297mm) na 
cor extra branco alcali-
no, miolo papel sulfite 

90g, formato A4.
(Artes variadas a serem 
entregues pela contra-
tante em formato PDF).

153.68
R$ 0,06 

(Seis cen-
tavos).

R$ 922,08 
(Novecentos 
e vinte e dois 
reais e oito 
centavos).

EGM

3 Unid.

E N C A D E R N A Ç Ã O 
COM ESPIRAL – até 

15 folhas
- Capa em PVC incolor 

e 
transparente 

- Contracapa PVC, na 
cor 

vermelha
- Espirais vermelho, 
para junção de até 
15 folhas tamanho A4 
(210 x 297 mm) com 

acabamento afim.

8.150

R$ 1,68 
(Um real e 
sessenta e 
oito centa-

vos).

R$ 13.692,00 
(Treze mil, 

seiscentos e 
noventa e dois 

reais).

EGM

4 Unid.

ENCADERNAÇÃO EM 
ESPIRAL – de 16 a 40 

folhas
- Capa em PVC incolor 
e transparente 
- Contracapa PVC, na 
cor vermelha
- Espiral vermelho, para 
junção de 16 até 40 
folhas tamanho A4 (210 
x 297 mm) com acaba-
mento afim.

4.453

R$ 1,78 
(Um real e 
setenta e 

oito centa-
vos).

R$ 7.926,34 
(Sete mil, 

novecentos 
e vinte e 

seis reais e 
trinta e quatro 

centavos).

EGM

5 Unid.

ENCADERNAÇÃO EM 
ESPIRAL – de 41 a 70 

folhas 
- Capa em PVC incolor 
e transparente 
- Contracapa PVC, na 
cor vermelha
- Espiral vermelho, para 
junção de 41 até 70 
folhas tamanho A4 (210 
x 297 mm) com acaba-
mento afim.

2.765

R$ 1,50 
(Um real e 
cinquenta 
centavos).

R$ 4.147,50 
(Quatro 

mil, cento e 
quarenta e 
sete reais e 
cinquenta 
centavos).

EGM

Valor Total Lote/Grupo II: R$ 49.978,60 (Quarenta e nove mil, novecentos e setenta e oito 
reais e sessenta centavos).

LOTE/GRUPO III

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

TOTAL MARCA

1

Unid.

IMPRESSÃO COLO-
RIDA
FRENTE E VERSO
Impressão a laser colo-
rida, frente e verso, em 
papel (210mmx297mm) 
na cor extra branco al-
calino, miolo papel sulfi-
te 90g formato A4.
(Artes variadas a serem 
entregues pela contra-
tante em formato PDF)

1.478.951
R$ 0,05 
(Cinco 

centavos).

R$ 73.947,55
(Setenta e três 
mil, novecen-
tos e quarenta 
e sete reais e 
cinquenta e 
cinco centa-

vos).

PRÓ-
PRIA/2020
PRÓPRIA

Valor Total Lote/Grupo III: R$ 73.947,55 (Setenta e três mil, novecentos e quarenta e sete 
reais e cinquenta e cinco centavos).

Valor Total dos Lotes/Grupos: R$ 123.926,15 (Cento e vinte e três mil, novecentos e vinte 
e seis reais e quinze centavos).

João Pessoa, 20 de outubro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO (NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.054/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030024
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMEN-

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

Data da sessão: 05/11/2020
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, 21 de outubro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.028/2020/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.014/2020/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA:  ANTUNES Engenharia Eireli. -  CNPJ Nº 22.455.563/0001-07
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução Implantação de Pavimentação 

em Paralelepípedos da Rua Dr. Mirocene Fernando Cunha Lima – Bessa, João Pessoa - PB.
VALOR TOTAL: R$ 157.555,89 (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco 

reais, oitenta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LOA 2020 compatível com o PPA vigente
Classificação Funcional: 11.107.15.451.5099.1063 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 1920 – Operação de Créditos 
                                   1001 – Próprios
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr.  Eduardo Américo Antunes de 

Oliveira / ANTUNES
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2020

João Pessoa, 20 de outubro de 2020. 
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CHAMAMENTO nº. 002/2020
A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de 

João Pessoa CONVOCA os servidores abaixo relacionados a fim de apresentar JUSTIFICATIVA 
e DEFESA, querendo, sobre faltas ao trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publica-
ção, consoante o disposto no inc.LV do art.5º da Constituição Federal, c/c §2° do Art. 248, da Lei 
Municipal nº. 2.380/79:

QUANT MATRICULA SERVIDOR LOTAÇÃO
01 90.940-8 LEANDRO DA SILVA XAVIER SMS

02 85.917-6 ONIVALDO ENEAS MOURA JÚNIOR SEDEC

João Pessoa, 19 de outubro de 2020.
Marlene Cabral de Lima

Presidente COPAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09076/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09035/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/010167
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, MONTAGEM E 
ENCADERNAÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA EDUCAR PRA VALER.

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 09035/2020, 
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: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP CNPJ: 27.232.288/0001-86 FONE/FAX: 
(34) 3224-0707 END.: AVENIDA SEGISMUNDO PEREIRA, 2133- SANTA MÔNICA- UBERLÂNDIA/
MG. CEP: 38.408.170 EMAIL: sup.licitacao@rbdigital.com.br/ licitacao@rbdigital.com.br

LOTE UNID. PRODUTO / DISCRIMI-
NAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

LOTE/GRUPO I
Cadernos de Atividades

1 Unid.

IMPRESSÃO COLO-
RIDA

FRENTE E VERSO
Impressão a laser colo-
rida, frente e verso, em 
papel (210mmx297mm) 
na cor extra branco alcali-
no, miolo papel sulfite 90g 
formato A4.
(Artes variadas a serem 
entregues pela contratan-
te em formato PDF)

8.341.748
R$ 0,14 

(Quatorze 
centavos).

R$ 
1.167,844,72 
(Um milhão, 

cento e 
sessenta 
e sete mil, 

oitocentos e 
quarenta e 
quatro reais 
e setenta e 
dois centa-

vos).

PRÓ-
PRIA/2020
PRÓPRIA

2 Unid.

IMPRESSÃO COLO-
RIDA

FRENTE
CAPA

Impressão a laser frente, 
colorida em papel (210mm 
X 297mm) na cor extra 
branco alcalino, miolo pa-
pel sulfite 90g, formato A4.
(Artes variadas a serem 
entregues pela contratan-
te em formato PDF).

211.372
R$ 0,13 
(Treze 

centavos).

R$ 
27.478,36 
(Vinte e 
sete mil, 

quatrocentos 
e setenta e 
oito reais e 
trinta e seis 
centavos).

PRÓ-
PRIA/2020
PRÓPRIA

3 Unid.

ENCADERNAÇÃO COM 
ESPIRAL – até 15 folhas
- Capa em PVC incolor e 
transparente 
- Contracapa PVC, na cor 
vermelha
- Espirais vermelho, para 
junção de até 15 folhas 
tamanho A4 (210 x 297 
mm) com acabamento 
afim.

59.180

R$ 0,28 
(Vinte e 

oito centa-
vos).

R$ 
16.570,40 
(Dezes-
seis mil, 

quinhentos e 
setenta reais 
e quarenta 
centavos).

PRÓ-
PRIA/2020
PRÓPRIA

4 Unid.

ENCADERNAÇÃO EM 
ESPIRAL – de 41 a 70 

folhas 
- Capa em PVC incolor e 
transparente 
- Contracapa PVC, na cor 
vermelha
- Espiral vermelho, para 
junção de 41 até 70 folhas 
tamanho A4 (210 x 297 
mm) com acabamento 
afim.

152.192

R$ 0,42 
(Quarenta 

e dois 
centavos).

R$ 
63.920,64 
(Sessenta 
e três mil, 

novecentos 
e vinte reais 
e sessenta 

e quatro 
centavos).

PRÓ-
PRIA/2020
PRÓPRIA

Valor Total Lote/Grupo I: R$ 1.275.814,12 (Um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, 
oitocentos e quatorze reais e doze centavos).

LOTE/GRUPO IV
Diários de Classe

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

TOTAL MARCA

1 Unid.

IMPRESSÃO COLO-
RIDA 

 FRENTE E VERSO
CAPA

Impressão colorida 4x1cor 
no formato 300x205 mm 
em papel Off - Set 180g:
- Capa com arte (frente)
-Or ien tações  Gera is 
(verso) 
Tema da arte: Imagem do 
CD anexoCONTRACAPA
I m p r e s s ã o  c o l o r i -
da, 4x1cor no formato 
300x205 mm em papel 
Off - Set 180g
- Contra capa com Hino 
Nacional constando au-
toria da letra e música 
(frente)
- Logo da Prefeitura de 
acordo com modelo en-
viado (verso).
Tema da arte: Imagem do 
CD anexo.

35.982

R$ 0,37 
(Trinta e 
sete cen-
tavos).

R$ 
13.313,34
(Treze mil, 
trezentos e 
treze reais 
e trinta e 
quatro 

centavos).

PRÓ-
PRIA/2020
PRÓPRIA

2 Unid.

IMPRESSÃO PRETO E 
BRANCO
FRENTE

Impressão preto e branco 
1x1 cor em papel Off - Set 
75g no formato 300 X 
205 mm.

483
R$ 0,10 

(Dez cen-
tavos).

R$ 48,30
(Quarenta e 
oito reais e 
trinta centa-

vos).

PRÓ-
PRIA/2020
PRÓPRIA

3 Unid.

IMPRESSÃO PRETO E 
BRANCO

FRENTE E VERSO
Impressão preto e branco 
1x1cor em papel Off - Set 
75g no formato 300 X 
205 mm

1.404.391
R$ 0,10 

(Dez cen-
tavos).

R$ 
140.439,10

(Cento e 
quarenta mil, 
quatrocentos 

e trinta e 
nove reais e 
dez centa-

vos).

PRÓ-
PRIA/2020
PRÓPRIA

4 Unid.

ENCADERNAÇÃO EM 
ESPIRAL – de 41 a 70 

folhas 
Encadernação incluindo:
- Capa e contra capa de 
acetato transparente 
- Espirais preto, para jun-
ção de até 70 folhas de 
papel Off - Set 75 g no 
formato 300 X 205 mm, 
com acabamento afim.

814

R$ 0,44 
(Quarenta 
e quatro 

centavos)

R$ 358,16
(Trezentos 
e cinquenta 
e oito reais 
e dezesseis 
centavos)

PRÓ-
PRIA/2020
PRÓPRIA

5 Unid.

ENCADERNAÇÃO EM 
ESPIRAL – de 70 a 200 

folhas 
Encadernação incluindo:
- Capa e contra capa de 
acetato transparente 
- Espirais preto, para jun-
ção de até 200 folhas de 
papel Off - Set 75 g no 
formato 300 X 205 mm, 
com acabamento afim.

17.177
R$ 0,30 
(Trinta 

centavos)

R$ 5.153,10
(Cinco mil, 

cento e 
cinquenta e 
três reais e 
dez centa-

vos)

PRÓ-
PRIA/2020
PRÓPRIA

Valor Total Lote/Grupo IV: R$ 159.312,00 (Cento e cinquenta e nove mil, trezentos e doze 
reais).

Valor Total dos Lotes/Grupos: R$ 1.435.126,12 (Um milhão, quatrocentos e trinta e cinco 
mil, cento e vinte e seis reais e doze centavos).

        João Pessoa, 20 de outubro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
OBJETO: Aquisição de veículos 0km, tipo van e tipo ambulância, destinados a atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA/PB, torna público que a Abertura das propos-

tas e sessão pública do Pregão Presencial 009/2020 que aconteceria no dia 28 de outubro de 2020 as 
09h30min, ocorrerá no dia 04/11/2020 as 09h30min. MOTIVO DO ADIAMENTO: Melhor adequação 
técnica do edital e seis anexos aos objetivos da licitação. O novo edital e seus anexos poderão ser 
obtidos nos seguintes endereços: https://www.juareztavora.pb.gov.br/editais/ ou pelo e-mail; cpl.
juareztavora@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – Centro 
- Juarez Távora –PB - CEP – 58387-000, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min.

Juarez Távora, 21 de outubro de 2020.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

- PREGOEIRO OFICIAL – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO DAS AMOSTRAS.

PREGÃO PRESENCIAL: 019/2020.
A Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE no uso de suas atribuições Torna 

Público para o conhecimento da população de Mamanguape e para quem interessar possa que o 
resultado da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes, tendo como objetivo: 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO 
PROFESSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO EM SUAS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADAS À PREFEITURA DE MAMANGUAPE 
– PB, após análise do setor responsável obteve-se o seguinte resultado a empresa 3G SERVIÇOS 
E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – ME - CNPJ: 33.705.574/0001-14 teve os itens 03,04 e 
05 considerados CLASSIFICADOS, atendendo as exigências do edital. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape, 20 de outubro de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO JULGAMENTO DORECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICONº: 005/2020.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO 

HOSPITAL MUNICIPAL.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público que após análise do recurso interposto 

pela empresa: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP,contra o resultado do julga-
mento de Habilitação. DECIDE,julgar pelo CONHECIMENTO e no MÉRITO pelo IMPROVIMENTO 
do recurso. Decisão essa que foi acolhida pelo prefeito do Município de Mari-PB.Com a decisão o 
resultado do Pregão Eletrônico n.º 005/2020 fica inalterado. Maiores informações e obtenção da 
cópia do Parecer de julgamento no www.portaldecompraspublicas.com.br.

Mari-PB, 21 de outubrode 2020.
JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Novem-
bro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de instalação e manutenção preventiva corretiva em equipamentos de ar condicionado 
diversos destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; 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) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 21 de Outubro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 05 de 
Novembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de uma empresa com um profissional especializado para realizar exames de ultrassonografia em 
geral, consulta ginecológica e exame de colposcopia, ficando o aparelho por conta do contratado, 
sendo dois dias por semana a combinar, aos usuários deste município de Baía da Traição. 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 0013/07; 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) 3625–1000. 
E-mail: lfluanfabricio@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 21 de Outubro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00055/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa PERIVALDO ALVES SOUZA EI-
RELI - CNPJ nº 20.514.305/0001-29, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 23.000,16 (vinte e três 
mil e dezesseis centavos)e o Valor Global Estipulado de R$ 46.000,32 (quarenta e seis mil e trinta 
e dois centavos), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área 
de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS 
para o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada 
Pública 00001/2020.

Piancó – PB, em 21 de outubro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00055/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - CNPJ nº 20.514.305/0001-29.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 23.000,16 (vinte e três mil e dezesseis centavos).
VALOR GLOBALESTIPULADO: R$ 46.000,32 (quarenta e seis mil e trinta e dois centavos).

Piancó – PB, em 21 de outubro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00179/2019, em 27.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA 

EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município de 

Piancó – PB, atendendo o contrato de Repasse nº 805581/2014/CAIXA.  
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de Outubro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

 Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 000152/2019, em 01.08.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Conclusão da construção da Unidade de Acolhimento Infanto – Juvenil 

(UAI), atendendo o Recurso Federal nº 04827.4930001/13-005. 
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,  21 de  Outubro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

 PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00001/2019, em 07.01.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Continuação da obra de pavimentação em paralelepípedo das Ruas 

vereador José Rodrigues de Lacerda, projetada I e Avenida Virgilio da Silva, do município de Piancó, 
através do Contrato de Repasse nº 1029.452-66/2016/MINISTÉRIO DAS CIDADES 

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,  21 de  Outubro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

 Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 000152/2019, em 01.08.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Conclusão da construção da Unidade de Acolhimento Infanto – Juvenil 

(UAI), atendendo o Recurso Federal nº 04827.4930001/13-005. 
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,  21 de  Outubro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

 Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Terceiro  Termo de Aditivo ao Contrato nº 00153/2019, em 02.08.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA 

EM ENGENHARIA EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Conclusão da construção do CAPS AD III 24 horas, atendendo ao 

Recurso Federal nº 04827.4930001/13-003.  
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de  Outubro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no Município de 
Riachão do Bacamarte.

HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da Chamada Pública n.º 001/2020, 

aos agricultores: JOCÉLIA SOARES DOS SANTOS – R$ 3.986,00 (Três mil novecentos e oitenta 
e seis reais); MARIA LÚCIA BERNARDO DOS SANTOS – R$ R$ 3.986,00 (Três mil novecentos e 
oitenta e seis reais); LEONILDA COELHO TENÓRIO - R$ 3.986,00 (Três mil novecentos e oitenta 
e seis reais); MANOEL COELHO TENÓRIO - R$ 3.986,00 (Três mil novecentos e oitenta e seis 
reais); e ELIAS COELHO TENÓRIO - R$ 3.986,00 (Três mil novecentos e oitenta e seis reais).

Riachão do Bacamarte(PB), 20 de outubro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 35/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: JOCELIA SOARES DOS SANTOS, portadora do CPF n.º 042.585.804-90.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no Município de 
Riachão do Bacamarte.

VALOR TOTAL: R$ 3.986,00 (Três mil novecentos e oitenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 20 de outubro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 36/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: MARIA LÚCIA BERNARDO DOS SANTOS, CPF n.º 675.210.704-10.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no Município de 
Riachão do Bacamarte.

VALOR TOTAL: R$ 3.986,00 (Três mil novecentos e oitenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 20 de outubro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 37/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: LEONILDA COELHO TENÓRIO DOS SANTOS, CPF n.º 789.223.804-20.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no Município de 
Riachão do Bacamarte.

VALOR TOTAL: R$ 3.986,00 (Três mil novecentos e oitenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 20 de outubro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 38/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADO: MANOEL COELHO TENÓRIO, portador do CPF n.º 019.961.024-00.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no Município de 
Riachão do Bacamarte.

VALOR TOTAL: R$ 3.986,00 (Três mil novecentos e oitenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 20 de outubro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 39/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADO: ELIAS COELHO TENÓRIO, portador do CPF n.º 304.096.754-15.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no Município de 
Riachão do Bacamarte.

VALOR TOTAL: R$ 3.986,00 (Três mil novecentos e oitenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 20 de outubro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
PROCESSO Nº 025/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2020
OBJETO: Confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria de 

Saúde do Município de Riachão do Bacamarte.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Pregão 

Presencial n.º 00008/2020, a empresa L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO, no valor total 
de R$ 59.149,00 (Cinquenta e nove mil cento e quarenta e nove reais).

 Riachão do Bacamarte(PB), 21 de outubro de 2020.
ERIVALDO GUEDES DO AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 40/2020

PREGÃO PRESEN5IAL Nº 00008/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO, CNPJ nº 29.250.038/0001-02.
OBJETO: Confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria de 

Saúde do Município de Riachão do Bacamarte.
VALOR TOTAL: R$ 59.149,00 (Cinquenta e nove mil cento e quarenta e nove reais).
FONTES DE RECURSOS: FMS, PAB, FUS, FMS e PSF.
VIGÊNCIA: 21/10/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 21 de outubro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00046/2020

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 DV00046/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CAIXAS D

,
ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS BAIRROS 

DO MUNICÍPIO DE REMIGIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 17.500,00.

Remígio - PB, 21 de Outubro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXAS D

,
ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS BAIRROS 

DO MUNICÍPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00046/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SER-
VIÇOS URBANOS 02080 15 122 2002 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 4490.52 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE 
FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00210/2020 
- 21.10.20 - G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 17.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00046/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXAS 

D
,
ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE REMIGIO. FUNDA-

MENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretário Executivo de Serviços Urbanos. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 21/10/2020.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Novembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
confecção de corrimão em cano, portão, janela tipo de correr, gradil, cobertura em estrutura metá-
lica e telha zincada, e grade tipo tela diversos – todos de ferro. 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 2.051/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 21 de Outubro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 NOTIFICAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Tomada de Preço nº 00002/2020, que objetiva: Contratação de empresa especia-
lizada em construção civil para a execução dos serviços de pavimentação e drenagem em diversas 
ruas nos Bairros Renê Baunilha, José Feliciano e Augusto dos Anjos, neste Município: Rua Manoel 
Gomes; Rua José Ricardo Fonseca; Rua Síndio Figueiredo; e Rua Oscar Mota. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a empresa EXATA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA, para no 
prazo de cinco dias úteis, considerados da data de publicação desta notificação, comparecer junto 
a sede da Prefeitura Municipal de Sapé, no endereço abaixo indicado, para justificar, bem como 
iniciar a execução do serviço supra mencionado, nos prazos acordados em contrato, que até o 
momento encontram-se paralisados sem qualquer justificativa plausível. Em caso de não justificativa 
e permanência da inércia da contratada, ficará o contrato nº 00045/2020 rescindido conforme artigo 
77, 78 e 79 da lei Federal de Licitações e Contratos. INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Sapé - PB, 02 de Outubro de 2020
Sídio Figueiredo de A. Bisneto

Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Forma parcelada de baterias de 150 

amperes para atender as necessidades da frota do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00012/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: 02050.12.361.2002.2017 
–33.9030.0000 FONTES 111 – 113 – 123 – 125. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT 
Nº 00062/2020 - 21.10.20 - Ermano Jose de Araújo ME - R$ 8.900,00.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00012/2020

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 DV00012/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de Forma parcelada de baterias de 150 
amperes para atender as necessidades da frota do Município; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: Ermano Jose de Araujo ME - R$ 8.900,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de Outubro de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2020

Torna público o adiamento do 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 MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB, tendo em vista a necessidade de adequações no termo de referência. Comunica 
também que em breve estará divulgando nova data para a realização do certame. 

Santa Rita - PB, 20 de outubro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO DE JULGAMENTO - FASE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos Serviços de Ampliação da E.M.E.I.F. 

Antônio Lacerda Neto, no município de São José de Piranhas – PB. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações deste município vem, através deste aviso, comunicar a todos os inte-
ressados o resultado de julgamento da Fase Proposta de Preços, referente a Tomada de Preços 
N° 00010/2020: LICITANTES CLASSIFICADOS CONFORME A PROPOSTA: 1º. ANGULO CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.011.656/0001-05, VALOR: R$ 300.377,02; 2º. JATOBA 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.320.189/0001-50, VALOR: R$ 329.585,95; 3º. 
F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 37.325.870/0001-40, VALOR: 
R$ 336.791,18; 4º. COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58, 
VALOR: R$ 343.886,47; 5º. AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.351.120/0001-
85, VALOR: R$ 346.299,93. LICITANTE DESCLASSIFICADO CONFORME A PROPOSTA: CONS-
TRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 18.578.731/0001-84 – Não atendeu, em parte, aos subitens 
7.2. “a” e 7.2. “f”; ficando assim, a sua proposta em desacordo com o edital. Abre-se prazo recursal 
de acordo com os termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Informações: 
junto à CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro - São José de Piranhas - PB, das 07:00 às 13:00h, dias 
úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 21 de Outubro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

EM GERAL NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE 
EDUCACAO – 12 361 2037 2016 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 04.000 SE-
CRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 18 
541 2023 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN-
TE – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05001/2020 - 19.10.20 - SEMEA COMERCIO 
DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 124.356,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL 
NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SEMEA COMERCIO DE 
PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 124.356,00.

São João do Tigre - PB, 19 de Outubro de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA 

Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 06/11/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DA META 3 DO CR Nº 
774.848/2012, PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, destinada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca – SEDAP, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-01353-2
                                                                                                        João Pessoa, 21 de outubro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

MÁRCIO MARINHO DUARTE, CPF: 030.178.664-08, torna público que REQUEREU da SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE INSTALAÇÃO para 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO BOSQUE 
DE INTERMARES QD ‘E’ LT 118, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

LARISSA ALBUQUERQUE BERNARDO 70120451409 CNPJ 32.493.309/0001-57,  Estabelecido 
na  Rua HORTENCIA HELENA DE AMORIM BRITO, 134 - JARDIM AMERICA,  CABEDELO-PB, 
torna público que requereu a renovação da Licença de Operação a SEMAPA-Semapa - Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aqui-cultura para as atividade de Transporte rodoviário de carga, ex-
ceto produtos perigo-sos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de entrega rápida, 
Transporte rodoviário de mudanças e Promoção de vendas.

 SUCONOR S/A -  C.N.P.J.  no 12.726.493/0001-20 -  NIRE N.º 25300007974
AVISO AOS ACIONISTAS

SUCONOR S.A. (“Companhia”), sociedade por ações, com sede na Rua Capitão José Rodri-
gues do Ó, 501 Distrito Industrial, João Pessoa, Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.726.493/0001-20, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado da 
Paraíba sob nº NIRE 25.300.007.974, vem pelo presente informar aos seus acionistas o quanto 
segue: O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 20.10.2020, aprovou, 
dentro do limite do capital autorizado, um aumento de capital social da Companhia no valor de até 
R$ 7.017.600,00 (sete milhões, dezessete mil e seiscentos reais), com a emissão, para subscrição 
privada, de até 12.750.000 (doze milhões, setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias e 12.750.000 
(doze milhões, setecentos e cinquenta mil) ações preferenciais classe “A”, nominativas, escriturais 
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,2752 por ação, determinado em observância ao 
critério fixado no inciso II, parágrafo 1º do art. 170 da Lei das Sociedades por Ações. As novas ações 
deverão ser integralizadas à vista, em moeda corrente nacional ou mediante a utilização de créditos 
preexistentes detidos pelos acionistas contra a Companhia. Os acionistas da Companhia terão o 
direito de subscrever as ações emitidas na proporção das ações possuídas em 30.09.2020. O prazo 
para o exercício do direito de preferência para a subscrição das novas ações deverá ser exercido 
entre do dia 21.10.2020, até o dia 20.11.2020, inclusive. Tendo em vista que parte dos acionistas é 
detentora de créditos preexistentes contra a Companhia, fruto de recursos financeiros transferidos 
à Companhia a título de empréstimo, os quais estão consignados nos registros contábeis da Com-
panhia, os referidos acionistas poderão utilizar esses créditos para a integralização das ações que 
subscreverem. Os acionistas que não são detentores de créditos contra a Companhia poderão manter 
sua participação no aumento de capital mediante realização em moeda corrente nacional, sendo 
observado o disposto no artigo 171, §§ 2º e 4º da Lei 6.404/76, de modo a garantir aos acionistas 
o prazo de 30 (trinta) dias para exercício do direito de preferência, prazo decadencial este contado 
da publicação do presente Aviso. Os acionistas que intencionarem exercer o direito de preferência 
deverão enviar comunicado escrito à Companhia em atenção do Sr. OLIVÉRIO MAVIGNIER DE 
NORONHA JÚNIOR (PROCURADOR, no seguinte endereço: Rua Capitão José Rodrigues do Ó, 
n.º 501, Distrito Industrial de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP 58.082-060, com aviso de rece-
bimento até o trigésimo dia, prazo contado da publicação do presente Aviso e realizar a liquidação 
financeira integral do preço de subscrição das ações (transferência dos recursos em pagamento) em 
até 05 (cinco) dias corridos da data em formalizarem sua opção pela integralização das ações, em 
conta bancária informada para esta finalidade. O direito de preferência para a subscrição de ações 
objeto do aumento do capital social poderá ser livremente cedido a terceiros, nos termos do artigo 
171, parágrafo 6º da Lei das Sociedades por Ações. Se existirem sobras de ações não subscritas, 
depois de encerrado o prazo para o exercício do direito de preferência, as mesmas serão rateadas 
entre os acionistas que, no ato da subscrição, solicitarem reserva de sobras, observadas as regras 
do art. 171 da Lei das Sociedades por Ações. João Pessoa-PB, 20 de outubro de 2020. GUSTAVO 
ROBERTO GANZERLI NAHAS – Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – INTRAFRUT – INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS 
S/A, CNPJ Nº 08.972.622/0001-93. Ficam convidados os Srs. Acionistas para se reunirem em 
AGO/AGE no dia 30/10/2020, às 09:00 horas, na sede social da empresa, Rua Agricultor Almerindo 
Luiz da Silva nº 800 – Distrito Industrial – João Pessoa/PB, afim de deliberarem e discutirem sob a 
seguinte ordem do dia; a) Aprovação das contas do exercício social encerrado em 31.12.2019; b) 
Os assuntos concernentes ao Artigo 132 da Lei das Sociedades Anônimas; c) Fixar honorário para 
administração; d) Reforma e consolidação do Estatuto Social; e) Outros assuntos de interesse social. 
João Pessoa, 09 de Outubro de 2020. CLÁUDIO BARBOSA DE CARVALHO, Diretor-Presidente.

EDITAL DE LOTEAMENTO  (Lei Federal n.º 6.766, de 19 de  Dezembro  de  1979). Maria 
Elita de Azevedo Menezes Japiassu, Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, desta Comarca de 
Monteiro, Estado da Paraíba, FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem 
conhecimento que, conforme o art. 18 da Lei n.º 6.766/79, a Empresa CHAVES E BEZERRA LO-
TEAMENTOS DE IMOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 33.036.656/0001-13, estabelecida na 
Rua Clemente Rosas, nº 277, Torres, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, representada 
pelos sócios CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA, portador da CI RG nº 1.711.872 
SSP/PB e do CPF nº 000.828.434-22, brasileiro, casado sob o regime  da comunhão parcial de 
bens, advogado, residente e domiciliado na Rua Fernandes Vieira, Condomínio Alphaville, Quadra 
I, Lote 5, Mirante, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba; ANTÔNIO VERONILTON DE 
OLIVEIRA CHAVES, brasileiro, agropecuarista, portador da CI RG nº 210.238 SSP/PB e do CPF/
MF nº 082.172.384-72, divorciado por sentença proferida pela Dra. Juíza de Direito desta Comarca, 
que transitou em julgado em 22.07.2004, processo nº 024.2004.000.4483, conforme consta da 
averbação feita à margem da Certidão de Casamento Matrícula nº 0700940155 1990 2 00010 
144 0002331 89, cujo assento lavrado no Livro B-00010, fls. 144, sob o termo nº 2331, expedida 
pelo Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais desta cidade de Monteiro-PB, residente e 
domiciliado na Fazenda Santana, Zona Rural, deste município e Comarca de Monteiro, Estado da 
Paraíba e MARCELO CESAR CHAVES, portador da CI RG nº 3.024.324 SSP/PB e do CPF/MF nº 
102.544.304-73, brasileiro, solteiro, maior, autônomo, residente e domiciliado na Avenida Olímpio 
Gomes, nº 388, Centro, nesta cidade de Monteiro, Estado da Paraíba, requereram o registro do 
LOTEAMENTO denominado “VILLAGE MONTEIRO”, que se encontra situado dentro da área de 
perímetro urbano deste município de Monteiro, do Estado da Paraíba, consoante plano, planta e 
memorial descritivo, aprovado pela Prefeitura Municipal desta cidade de Monteiro-PB, conforme 
Decreto Municipal nº 1.177, em 21 de julho de 2020. O projeto compreende uma área de superfície 
horizontal total de 93.293,80m² de terreno, contendo 14 quadras, com 364 lotes, bem como Área 
Institucional e Área Verde, sob a Matrícula o n.º 6246 do livro 2 (Registro Geral) em 27.12.2019, 
deste Cartório e está dentro do roteiro apresentado pela Responsável Técnica, Emmanuelle Guerra 
Saraiva Bezerra, Arquiteta – CAU nº 74.550-2. E, para que ninguém venha alegar ignorância deste, 
que será publicado em dias consecutivos no jornal de circulação local. Decorrido o prazo da última 
publicação, sem impugnação de terceiros, far-se-á o registro. Segue o gráfico do croqui. Monteiro, 
06 de outubro de 2020. Eu, Maria Elita de Azevedo Menezes Japiassu, Oficial, digitei e subscrevo.
(as) MARIA ELITA DE AZEVEDO MENEZES JAPIASSU.

2ª OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES
A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, segundo 
as atribuições e comandos contidos nos artigos 941 e 942, do Código de Normas Extrajudicial da 
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, vem, pelo presente, notificar o 
Sr. Zé Fernando, representante legal, proprietário ou ocupante do imóvel confrontante da Granja 
São Pedro (Comunidade em Adoração), localizada no Município de Santa Rita / PB, com uma 
área de 9,76 HA, e 2.059,72 metros de perímetro, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar manifestação/impugnação ao pedido de retificação de área do imóvel correspondente 
a Granja São Pedro (Comunidade em Adoração), neste município de Santa Rita/PB, requerida em 
26 de agosto de 2020 pelo procurador parte interessada, o Sr. Anderson de Oliveira, através do 
Protocolo da Serventia n.º 2019-05413. Dr.ª Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, Oficiala Tabeliã 
Interventora em Exercício do Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis 
da Comarca de Santa Rita/PB.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, CNPJ nº 09.123.027/0001-46, torna 
público que foi concedida pelo Conselho de Proteção Ambiental do Estado da Paraíba – COPAM,a 
Licença Ambiental de Operaçãonº C8/2020 paraLoteamento noCondomínio do Distrito Industrial 
do Turismo – Costa do Sol, município de João Pessoa– PB, conforme o processo SUDEMA nº 
2019-003445/TEC/LO-9204, com validade até 14 de outubro de 2022.

CLEODON BENEDITO DA CRUZ, CPF: 376.535.554-20, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação paraHabitação 
de Residência Bifamiliar, situado na Rua Nova Descoberta, S/N, Ponta de Matos – Loteamento 
Villa’mare, Quadra B, Lote 05– Cabedelo/PB.

 COMARCA DE SANTA RITA – PB – 4ª VARA MISTA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 15 DIAS. 
PROCESSO: 0000364-27.2013.8.15.0291. A M.M. Juíza de Direito da Quarta Vara Mista da Co-
marca de Santa Rita – PB, em virtude de Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos vierem ou deste 
edital conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação Monitória, movido pelo 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra JOSIVALDO VICENTE DA SILVA, e como consta 
nos presentes autos que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, mandou a MM. Juíza 
expedir o presente edital para CITAR o SR. JOSIVALDO VICENTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
agricultor, inscrito no CPF sob o n° 020.975.414-10,para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuar o pagamento da dívida de R 17.460,46 (dezessete mil e quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e seis centavos) atualizada até 21/03/2013, ou apresentar embargos monitórios, sob 
pena de ser convertido o mandado em título executivo judicial. Ademais advertindo-o que será 
nomeado curador especial em caso de revelia, conforme determina o art. 257, IV, do CPC e para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma 
legal. CUMPRA-SE. Santa Rita, 15 de outubro de 2020. Eu, Maskiza Sueneburg Nascimento Costa, 
Técnica Judiciária, o digitei.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, com sede à Rua Tabelião Antônio Holanda, S/N, 
CEP 58900-000, Bairro Centro, na cidade de Cajazeiras-PB, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 
08.778.268/0020-23, através da sua Comissão de Licitação, de acordo com a legislação em vigor, 
especialmente o que se dispõe na Lei 8.666/1993, Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de 
abril de 2008, Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Estadual nº 9.697/2012, e Decreto Estadual 
nº 32.056/2011, edemais legislação correlata e condições constantes no Edital, comunica que será 
realizada licitação, na modalidade Tomada de Preço, nº 001/2020, no dia 09/11/2020, às 09:00 horas 
(horário local), para contratação de empresa especializada em engenharia, para a execução dos 
serviços de ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA TOMÓGRAFO do Hospital 
Regional de Cajazeiras,conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos,para 
atender as necessidades do Hospital Regional de Cajazeiras. O edital se encontra disponível aos 
interessados no endereço supracitado ou no endereço eletrônico http://www.centraldecompras.
pb.gov.br/appls/sgc/editais.nsf, ou, ainda, poderá ser solicitado através do e-mail licitacao.hrc@
ses.pb.gov.br. 

Cajazeiras-PB,21 de Outubrode 2020.
MARIA DO DESTERRO MENEZES RUFINO

Presidente da Comissão de Licitação
Matrícula nº 161.599-8

SINDICATO DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA – SINDDESP-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

002/2020
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Despachantes Documentalistas do Estado da Paraíba 

– SINDDESP-PB, entidade sindical, inscrito no CNPJ Nº 35.506.880/0001-57, FUNDADO EM 
19.09.1976, com sede na Rua Márcia Carneiro Moraes de Oliveira, 257, Sala 101, Mangabeira VII, 
CEP 58.058.565, nesta Capital, no uso de suas atribuições estatutárias, vem através do presente 
Edital, fazer saber que no dia 06 de outubro de 2020, no período de 16h às 18h, na sede desta 
entidade, será realizada eleição para escolha da comissão eleitoral, composta por três membros, 
conforme art. 40, III do Estatuto.

João Pessoa, 21 de outubro de 2020.
PRESIDENTE

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 12 de novembro de 2020, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 24 de novembro de 2020, às 14h30min *. 

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da 

Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos 
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de 
escritura pública de 31/10/2018, cujo Fiduciante é FERNANDA LAYTIENY MAIA DE ALBUQUER-
QUE, CPF nº 012.455.724-40, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual 
ou superior a R$ 350.562,84 (Trezentos e Cinquenta Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e 
Oitenta e Quatro Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por 
“Unidade Autônoma - Sala sob nº 1305, com área real privativa de 38,62m², área de uso comum 
de 71,54m², área real total de 110,16m², do Condomínio Empresarial Eco Business Center, situado 
a Rua Antônio Rabelo Júnior, sob nº 161, Miramar, João Pessoa/PB”, melhor descrito na matrícula 
nº 131.642 do 6º Serviço Notarial e 2º Registral da Comarca de João Pessoa/PB. Imóvel ocupado. 
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 279.215,13 (Duzentos e Setenta e Nove Mil Duzentos e 
Quinze Reais e Treze Centavos) - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão 
se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para 
liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo 
tel. 11-3550-4066 (5566 - 03).

A TIM S/A CNPJ 02.421.421/0016-06, torna público que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a Licença de Operação para o biosite SLJPBS16 / PBJPA0193, situado à Rua Joaquim 
Mesquita Filho, setor 03, QD. 130, Lote 0095, Bairro Jardim Oceania, João Pessoa, PB.

ANTONIO WAGNER CARVALHO DE LUCENA, CPF:748.590.563-53, torna público que REQUE-
REU da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 ,CON-
DOMINIO VILAS PONTA DE CAMPINA QD ‘B’ LT 13,PONTA DE CAMPINA – CABEDELO – PB.

THALES WENDELL DE SOUSA MAIA, CPF:028.771.334-27, torna público que REQUEREU da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 ,CONDOMINIO 
VILAS PONTA DE CAMPINA QD ‘E’ LT 45,PONTA DE CAMPINA – CABEDELO – PB.

A Casa Militar do Governador do Estado da Paraíba - CMG, CNPJ nº 08.761.124/0002-82, torna 
público que aSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU a Licença 
de Operação, nº 1.644/2020 em João Pessoa-PB, 19 de outubrode 2020 – Prazo 730 dias. Para 
atividade de: Operação do Aeródromo de Itaporanga com área de 162.186 m² sistema de esgo-
tamento sanitário ligado à fossa séptica e sumidouro Na(o) – AERÓDROMO DE ITAPORANGA, 
Município: ITAPORANGA-UF:PB. Processo nº 2019-007192/TEC/LO-9917.

A Casa Militar do Governador do Estado da Paraíba - CMG, CNPJ nº 08.761.124/0002-82, torna 
público que aSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU a Licença 
de Operação, nº 1.645/2020 em João Pessoa-PB, 19 de outubrode 2020 – Prazo 730 dias. Para 
atividade de: Operação do Aeródromo de Catolé do Rocha com área de 127.742 m² sistema de 
esgotamento sanitário ligado à fossa séptica e sumidouro Na(o) – AERÓDROMO DE CATOLÉ 
DO ROCHA, Município: CATOLÉ DO ROCHA-UF:PB. Processo nº 2019-007191/TEC/LO-9916.
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